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هرامش 81 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

81 تاراشا

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

هناگی دنوادخ  مان  هب 

ناتیارب میا و  هدرک  هدامآ  ار  تاراشا »  » اهنت هام ، ره  .مییایب  ناترادـید  هب  نامریز  هبرـس  ياه  هژاو  اب  میا  هتـسناوتن  هک  تسا  یهاگرید 
ات داد  رگید  یلاجم  ام  هب  هک  میدنوادخ  رازگ  ساپس  کنیا ، .میشاب  هتفگ  امش  اب  ینخس  همانهام ، هچابید  رد  هکنآ  یب  میا ؛ هداتـسرف 

.مینیشنب وگو  تفگ  هب  نادنمجرا  امش  اب  مینک و  ناتراثن  ار  نامدورد 

میا و هدوب  وگ  نخـس  ام  هراومه  .دـیداد  یمن  یخـساپ  ار  ناماهدورد  هک  دوب  نام  يدـنم  هلگ  یگنتلد و  امـش ، اب  ام  نخـس  نیـسپاو 
، میا هدشن  هتسخ  زونه  ام  هچ  رگا  ناتسود ! .تسا  راوتسا  شیوخ  ياج  رب  ام  يدنم  هلگ  مه  زونه  .میا  هدینشن  امـش  زا  ینخـس  زگره 

«. تفگ خساپ  دیاب  ار  اهدورد   » هک دینک  رواب  یلو 

؛ متس هایـس  وید  رب  تسام  زبس  نهیم  مدرم  يزوریپ  نشج  ههد  هک  میـسر  یم  يا  ههد  هب  مییامیپب ، هک  ار  نمهب »  » نابایخ زا  ماگ  دنچ 
ات هک  دندیرفآ  یی  « البرک ، » كاخ یتشم  زا  هک  ینایتوکلم  هسامح  قشع و  ههد  اب  تسا  هدروخ  دنویپ  يزوریپ ، ههد  نیا  لاسما ، یلو 
ار شا  ینامسآ  ياه  هرطاخ  زور ، همه  زور و  ره  دنا و  هتسب  لیخد  شحیرض  ياه  کّبـشم  هب  هدازآ ، ياه  لد  همه  هشیمه ، زونه و 

.دننک یم  رورم 

! نادنمجرا

هماـن هژیو  کـی  میروآ و  درگ  یلقتـسم  هعوـمجم  رد  ار  نامناتـسود  ییاروشاـع  راـثآ  میا  هتـسناوت  مـه  لاـسما  دـنوادخ ، يراـی  هـب 
یلاخ ییاروشاع  ياه  تبـسانم  زا  ار  هام  نمهب  تاراشا  ناـمز » هچیرد  زا   » نوتـس رگا  سپ  .مینک  میدـقت  امـش  هب  رگید ، ییاروشاـع 

.دینزب يرس  مرحم  همان  هژیو  هب  ًامتح  ییاروشاع ، راثآ  زا  يدنم  هرهب  يارب  .دیریگن  هدرخ  ام  رب  ای  دیوشن و  هدز  تفگش  دیدید ،

.میتسه ناتشزاون  هار  هب  مشچ  هشیمه ، لثم 

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


.ریبدرس امش : همه  رازگ  ساپس 
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ینامسآ ياه  همزمز 

يدمحم سابع  / ینابرهم رسارس  يا 

.تسین منداتسیا  تقاط  ما و  هدش  راوآ  شیوخ  رب  يا  هناریو  نوچ 

.یهارمگ مدق  مه  مسیلبا و  مدمه  .ار  مریذپان  نایاپ  ناهانگ  ما  هدز  وناز 

؟ دوش یم  متخ  وت  هب  هداج  مادک  ناوتان ؛ مناوت  تسا و  هدش  قاط  متقاط  ار ؟ شیوخ  یهارمگ  منک  هیرگ  راوید  مادک  رب  رس 

؟ دیوشب ار  نایصع  همه  نیا  دناوت  یم  همشچ  مادک  .ییاه  هار  مامت  تیاهن  هک  ییوت 

؟ دراد ار  هایس  تروص  نیا  ریوصت  بات  هکرب  مادک 

؟ ار ندوب  وت  زا  رود  درد  دنک  یم  نایامن  هنیآ ، مادک 

؟ منک تیاشامت  ات  متسیاب  هوک  مادک  رب 

نتفگ رکـش  ناوت  دراد ؛ نتفگ  ناوت  ار  نایاپ  یب  تمارک  همه  نیا  ینابز  مادـک  ًالـصا  موش ؟ هدینـش  ات  تمناوخب  لال  نابز  مادـک  هب 
!؟ دراد

.شاب مریگتسد  میاه ! یهانپ  یب  هانپ  میاه ! يرارق  یب  رارق 

درک مناوتن  رارق  وت  یب  اناج  »

درک مناوتن  رامش  ار  وت  ناسحا 

ییوم ره  دوش  نابز  نم  نت  رب  رگ 

« درک مناوتن  رازه  زا  یکی  رکش 

.یهاوخ یم  هک  ار  هچنآ  ره  هاوخب  میارب  یهلا !

.وت فطل  رگم  دریذپ  یمن  چیه  ار ، چیه  همه  نیا  هک  راذگماو  شیوخ  هب  ارم  يا  هظحل  یهلا !
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.شاب مریگتسد  یهارمگ ؛ همه  نیا  زا  هتخیر  ورف  میاهاپ  .ار  سیلبا  رسارس  نیا  نک  زیربل  نک ؛ مزیربل  شیوخ  زا  انابرهم !

«. میقتسملا طارص  اندها  ! » یهلا

؟ ما هدرک  گنل  ياهاپ  نیا  دس  شیوخ ، تسد  اب  ار  گنس  همه  نیا  دنک  یم  رواب  یسک  هچ 

.ما هقرغ  مقرغ ، متیصعم ؛ قرغ  هک  نک  كاپ  تیاده  مزمز  رد  ار  مهایس  ياه  سابل 

ام هماج  تیصعم  لین  قرغتسم  »

ام هماگنه  تشز  لعف  هعومجم 

دوشن یم  بش  رشح  زور  هک  دنتفگ 

« ام همان  رگم  دنیاشگن  اجنآ 

اهنت هک  مناهرب  دوخ  زا  يدوبان ، زا  نک  میاهر  تلاهج ؛ همه  نیا  تلفغ ، همه  نیا  زا  نک  مرادـیب  نک ، كاپ  ار  ملامعا  هماـن  اـگرزب !
! ییوت هدنناهر 

! نک مرود  شیوخ  زا  مناسرب و  تدوخ  هب 

.یشاب هدرک  مزیربل  ناهج  ياهراشبآ  زا  هک  تونق  هب  ارم  ناسرب  مناسرب ؛ شیوخ  هب  مناهرب و  دوخ  زا 

! دنا هدمآ  اهایرد  نیرترود  زا  هک  ییاه  ناراب  توارط  زا  نک  رپ  ار  میاه  باوخ  نک ، متباجا 

! دنناراب سیخ  هک  هتفشآ  یناتخرد  نوچ  مناروشب ؛

! ینابرهم رسارس  يا  تا ، ینابرهم  زا  نک  مزیربل 

ییاضر هدیمح   / شیوخ زا  اهر 

.دچیپ یم  مروبع  ياه  ماگ  رد  باتش 

شیوخ نابیرگ  رد  دـیاب  راسمرـش ! یتارطق  نوچ  مزیرب ، ورف  شیوخ  ياه  هنوگ  رب  دـیاب  تخمز ! یکیراـت  همه  نیا  زا  مرذـگب  دـیاب 
! مدوخ زا  بش ، زرم  زا  موش  رود  مودب ، دیاب  مریمب !

.مراذگب رس  تشپ  ار  زیچ  همه  دیاب 

.مزیرب کشا  ار  شیوخ  مامتان  تیعقاو 
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.دیرگ یم  مشوگ  رد  یسک  مرذگب ! دیاب 

هلوک تسا ! هدیشک  منت  مامت  رب  گنچ  هک  ار  یهایـس  میوشب  مرابب و  دیاب  .ار  ما  یگدنب  ما  هتـشاذگ  كاخ  نازیرگ  ياه  هناش  رب  رس 
میور و هبور  یخزرب  روجنر ؛ میاه  ماگ  تسا و  نیگنس  مهانگ  راب 
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! ما ینادرگرـس  ِگنهآ  دابم  .دزغل  یم  ما  هدیتفت  ياه  هنوگ  رب  فافـش  یـسرت  شیوخ ! زا  موش  اهر  دـیاب  .منت  رد  نایغط  ياه  هرارش 
.مسرب وت  برق  هب  ات  راذگب  مدوخ  قارف  رد  ارم  ایادخ !

.نادرگ راوتسا  ار  ما  یگدنب  نامسیر  منزب ؛ گنچ  رون  لالز  هب  ات  ما  هدرک  اهر  قیاقد  ناهد  رد  ار  میاه  هجض  معط  ایادخ !

ندیـسر وت  هب  ندـیرب و  شیوخ  زا  ناوـت  ارم  ما ؛ هدـش  هریخ  نم  زا  دـنوش  یم  رود  هک  منازیرگ  ياـهاپ  هب  ما و  هداتـسیا  اراـگدرورپ !
.شخبب

ياـه هقیقد  نیا  زا  اـت  نک  کـمک  دراذـگب ؛ یـشوماخ  هب  ور  نم  رد  نایـصع ، شکرـس  ياـه  هلعـش  اـت  ما  هداـتفا  كاـخ  هب  ادوـبعم !
.مرذگب ینادرگرس 

دوجو مامت  اب  ار  ما  یگدـنب  ات  مسانـشب  ار  ماهبا  هدرپ  رد  هدـیچیپ  نیا  ات  مهاوخ  یم  یتفرعم  مسانـش ؛ یمن  ار  منتـشیوخ  اراـگدرورپ !
.منزب دایرف 

.تتیاده هراشا  هب  نک  نشور  ار  مروبع  ِهار  ما ؛ هدمآ  غارچ  یب  .منکن  مگ  ار  میاه  ماگ  تلفغ ، ياه  هار  هروک  رد  ات  ریگب  ار  متسد 

.ناهراو ییاهنت  یکیرات و  همه  نیا  زا  ارم  ایادخ 

.نک مباریس  رون  شطع  زا  تسا ؛ هتفرگ  تدش  نم  رد  بش 

.مشاب تا  یگدنب  هتسیاش  راذگب  اهلاراب !

! منکن شومارف  ار  ما  يراسکاخ  ات  دنک  رپ  ار  مماشم  كاخ ، يوب  راذگب 

ددرگنرب وت  رظن  برای  »

« تسا لهس  راگزور  نتشگرب 

يرهاط دومحم  دیس  / ریذپب ارم 

! اراگدرورپ

.ریگ شیوخ  هانپ  رد  دیدش ، يامرس  یلد  گنس  زا  ار  ناشیا  روآ و  رهم  نایاونیب ، رب  »

ار ناش  ییانیب  مشچ  شکب و  نادـنمتورث  رـس  رب  ار  شیوخ  نابرهم  تسد  نکفا و  رهم  رـس  زا  یهاـگن  اـه ، هبلک  رد  هتفخ  ِناـمیتی  رب 
.(1)« دید دنناوت  ار  ناگدید  متس  ناناوتان و  یگنسرگ  ات  اشگب ،
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! اهلاراب

.تسا هدرتسگ  سب  تتلادـع  تمحر و  يراد و  تردـق  راک  همه  رب  يرتاناوت ، رت و  هاوخریخ  همه  زا  يرترب ، سک  ره  زیچ و  ره  زا  »
نآ وت  ینیرتدـنمورین و  لاـح ، نیع  رد  نیرتاـبیز و  .يرتراکـشآ  زیچ  همه  سک و  همه  زا  لاـح ، نیع  رد  رت و  ناـهنپ  زیچ ، ره  زا  وت 

.(1)« يراد نادواج  شمارآ  نیا ، دوجو  اب  یلاعف و  هراومه  ینکفا و  یم  ریز  هب  ار  ناربکتم  هک  ییادیپان  تردق 

! ادنوادخ

! نک کیرش  نارگید  ياه  مغ  رد  ارم  میاه و  يداش  رد  ار  نارگید 

! اراگدرورپ

! امرف اطع  نابرهم  یبلق  هدنشخب و  یناتسد  مسبتم ، ینابل  غورفرپ ، ینامشچ  ارم 

! بورغ یب  غورف  يا 

نابز رب  ار  نارگید  شیاتس  ات  نک  ما  يرای  دنزرو ؛ یم  ینمشد  نم  اب  هک  نانآ  هب  تبـسن  یتح  مشاب ، نارگید  هاوخریخ  ات  هد  مقیفوت 
هک دـشاب  ینانآ  قح  رد  هچرگ  مشاب ؛ ناـگمه  يوگاـعد  اـت  نک  ما  يراـی  .دـننک  یم  ار  ما  ییوگدـب  هک  ناـنآ  یتح  مزاـس ، يراـج 

.دننک یم  منیرفن  دنهد و  یم  ممانشد 

! اراگدرورپ

.نادرگ راوتسا  ترماوا ، لاثتما  تهج  ار  میاه  ماگ  ناوتُرپ ، تتمدخ ، يارب  ار  مناوزاب 

! اتمه یب  هناگی  يا 

نوچ میارب  ار  هبوت  هک  يریذـپ  یم  تفطل  هب  ار  ما  هبوت  طـقف  هن  یهد و  یم  ما  هبوـت  قـیفوت  اـهنت  هن  هک  ریذـپب  ارم  نارک  یب  ِشیاـتس 
! ینیب یم  تانسح  یتح ، ار  مناهانگ  نآ ، ببس  هب  هک  يا  هداد  رارق  ایمیک 

! نم دوبعم 

.ما هدش  تفاطلا  راوازس  و  تماعنا »  » هتسیاش اجک  زا  مناد  یمن  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یگشیمه  تَمَرَک  یمئاد و  تیاه  فطل 

تسا رگد  یفطل  هتخوس  لد  نم  اب  شمد  ره  »

« داتفا ماعنا  هتسیاش  هچ  هک  نیب  ادگ  نیا 
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نایمیکح تاداسلا  زانهم  / هنادواج

(1) هنادواج

! نم يالوم 

ار ییاهر  فطل ، يور  زا  وت  زج  یـسک  ایآ  دننک ؛ یم  سمل  هدش  ریجنز  ياپ  رد  ار  ییاهر  تذـل  هک  یتسه  یناگدـنب  يالاو  ِیلو  وت 
!؟ دنک یم  میدقت  اه  ناج  هب  یگدنب  قلطم  رد 

...ِلئاّسلا اَنَا  یطْعُملا َو  َْتنَا  يالوم  ای  َيالوم 

یم عناق  اطع  ياه  هکـس  نینط  هب  مناتـسد  یلاخ  هساک  نم  تسا و  ریزارـس  يزور  ياه  هچیرد  زا  زیربل و  تا  ینامـسآ  ياه  هنیجنگ 
!؟ تسا وت  هدنشخب  تاذ  رد  هک  یتمارک  زج  ار  یلئاس  دهد  یم  خساپ  ایآ  دوش ؛

يانعم تدوجو ، ياقب  زا  ریغ  ایآ  وت ؛ بناج  هب  تعجر  هعیلط  ات  مریذـپ  نایاپ  نم  تیدـبا و  ِتیاهن  یب  ات  يا  هنادواج  وت  نم ! يـالوم 
!؟ رگشسرپ ياه  لد  ینادرگرس  يارب  دوش  یم  نشور  فده 

هدـنلاب ياه  هخاش  لصاح  زا  متـسد  دزوس ، یم  ییوگ  هوای  لوات  زا  منابز  دـنک ، یم  ینیگنـس  لطاب  راکفا  مجح  زا  مَرَـس  نم  يالوم 
یگناگی رد  ار  افـش  هک  سک  نآ  زج  دـشخب  یم  تیفاع  یـسک  هچ  دـنا ؛ هتـسکش  نداتـسیا  ِخالگنـس  رد  میاـه  مدـق  تسا و  هاـتوک 

!؟ تفای دیاب  وا  روضح 

هزاورد زا  هک  سک  نآ  ره  هب  اه ، یگتـسیاش  دودح  هب  يراد  فارـشا  شیوخ و  تردق  زا  هدـیدپ  ره  هب  يراد  هطاحا  وت  نم ! يالوم 
رب نآ  زا  ریزگان  تسا و  نازیرگ  نومزآ  هریاد  زا  اـی  دـهن و  یم  ندرگ  وت  ناـمرف  هب  هک  سک  نآ  ره  هب  درک ، دـهاوخ  روبع  ناـحتما 

هماگنه نم ! يالوم  درب !؟ الاب  ار  يزوریپ  قریب  زا  یهت  ناتسد  درک و  يزارفارس  دوش  یم  وت  قافرا  زا  بیـصن  یب  ایآ  دتفا ؛ یم  نیمز 
اهر تریح  ياه  هچوک  سپ  رد  ارم  ملق  ملع و  رگید  الاح  هتفرگ ، ندیزو  منامـشچ  رد  روآ  ناراب  ياهداب  تسا و  نتـشیوخ  زا  روبع 

!؟ دنک یم  تیاده  ضْرَالا » ِتاومّسلا َو  رون  هللا   » ِتحارص ات  ارم  زیچ  هچ  ایآ  دنک ؛ یم 

راهچ تسیب و  دص و  زارف  زا  ات  يدـناشن  توبن  یتوهال  سَفَن  رد  ار  تیبرت  قشع ؛ اب  ینارورپ  یم  كاپ و  ینیرفآ  یم  وت  نم ! يالوم 
!؟ يرگ شزاون  تتمحرم  فطل و  يامرگ  رد  ار  شیوخ  هدرورپ  وت  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دوش ؛ لاسرا  اه  ناج  ِبناج  هب  ربنم ، رازه 
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یقلاخ یلع  / مراذگ یم  كاخ  رب  رس 

.منک یم  تتامش  وت  تایآ  زا  تلفغ  رطاخ  هب  ار  دوخ  مشک و  یم  كاخ  دنلب  نهاریپ  رب  هجنپ 

هفقو یب  مراد !؟ ار  گرزب  راک  نیا  ناوت  نم  هن  تسا و  نایب  تردق  ار  تاملک  دودحم  هریاد  هن  هک  میوگب  وت  زا  هنوگچ  ایادـخ ! هآ ،
! دناسرب تتخانش  عیفر  ياه  هلق  هب  ینیبدوخ ، يارقهق  زا  ارم  تضیف  یلجت  رگم  منابـسچ ، یم  وت  مان  ياه  هرجنپ  يانـشور  رب  ار  دوخ 

.دشک یم  راظتنا  ار  وت  رکذ  ياکنخ  ما ، هدیتفت  هنیس  دنز و  یم  هل  هل  ار  وت  مان  لالز  مکشخ ، ياه  بل 

هتـشاد هنیـس  رب  ار  وت  دای  هک  يا  هچیرد  ره  تمـس  هب  مود  یم  .ناوتان  یناوناز  هتـسخ و  ياـپ  اـب  مود  یم  .ار  وت  قشع  ریـسم  مود  یم 
.داتسیا مهاوخن  زاب  ندیود  زا  یلو  هدرک ، حورجم  ار  میاپ  هسوسو ، کش و  ياه  مخز  هچرگا  .دشاب 

! یهلا

یب يانـشور  هب  ار  مکیرات  لد  هک  مهاوخب  وت  زا  هنوگچ  دوش و  يراج  نم  كاپان  ناـبز  رب  وت  سدـقم  ماـن  هک  موش  یـضار  هنوگچ 
؟ مدرکن نشور  وت  دای  هب  ار  کیرات  هبلک  نیا  هاگ  چیه  هک  یهد  تنیز  تمان  لیدب 

! یهلا

.میوپ یم  ار  وت  یلجت  دیشروخ  هک  متسه  يا  هرذ 

.دنک مشوهدم  وت  لازیال  رون  زا  یفیط  هک  متسین  میلک 

.مشاب مارآ  منیشنب و  هراظن  هب  قئالخ  تامم  تایح و  رد  ار  وت  مان  زاجعا  هک  متسین  حیسم 

.مراپسب ریدقت  تسد  هب  ار  دوخ  منزب و  گنچ  لکوت  نیتملا  لبح  رب  هک  متسین  لیلخ 

.موش وت  ناحتما  نافوت  قیرغ  مزاسب و  بکرم  نامیا ، یتشک  زا  هک  متسین  حون 

.دراد یماو  مطالت  هب  ار  تانئاک  منک  یم  ساسحا  دوش ، یم  يراج  بل  رب  هاگره  هک  ممارآان  دوجو  رد  تسیئاغوغ  وت  مان 

! یهلا

.دوش یم  لدبم  اجر  دیما و  هب  وت  ياه  هدژم  ربارب  رد  مدیدرت  ددرگ و  یم  تباجا  نامسآ  لابند  هب  هفقو  یب  میاهاعد ، هدنرپ 

.ملاع تارذ  مامت  دننز  یم  میادص  ایوگ  دناوخ ؛ یم  ارم  نانزوسوس  وت  ناتسآ  ياه  هراتس 
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ياـه یگرمزور  نیا  رد  ار  ملد  .مباـی  یمن  دوـخ  رد  ار  روـضح  تئرج  هک  ردـق  نآ  تسا ؛ هدرک  نـفعتم  ار  مدوـجو  توـخر ، يوـب 
.مدربن هار  يرفم  چیه  هب  دوخ ، یهایس  زج  مدرک و  ردکم  ررکم ،

.مریگ یم  شیپ  رد  ار  تیصعم  ریسم  اورپ ، یب  نم  یهاگآ و  نم  یکاپان  رب  وت  .ملفاغ  نم  یناوخ و  یم  ارم  وت  یهلا !

! یهلا

نفعت رد  هتفر  ورف  نیا  ریگتسد  وت  تیانع  رگم  دشخب ، مهانپ  وت  يوس  زا  یتاجن  یتشک  رگم  مرو ، هطوغ  شیوخ  ناهانگ  بادرم  رد 
! ددرگ ینیبدوخ 

! نیثیغتسملا ثایغ  ای  ینک  منامهیم  كالفا  رب  ات  مراذگ  یم  رس  كاخ  رب 

هداز یقت  هبیط   / قشع شتآ 

!؟ تسدقم ناتسآ  زج  مراذگب  ناتسآ  مادک  رب  رس 

زا هک  میوگ  یمن  .تسین  يراـهم  چـیه  ار  مدوجو  ياـه  یـشکرس  .منارگن  مارآاـن و  شیوخ ، مگردرـس  طوبه  رد  تسا  یهاـگرید 
.مبای ییاهر  سفق  نیا  زا  دیاش  ات  ار  مدوجو  مواک  یم  ناس  هدنرپ  اما  ما ؛ هتسویپ  كالفا  هب  ما و  هدنک  لد  كاخ 

زا ریغ  مدوجو  دـنبدنب  هک  میوج  یم  يرای  وت  زا  متـسرپ و  یم  ار  وت  هک  میوگب  هنوگچ  نیمز ؛ دـنب  رد  مدوب و  نت  هدـنب  اراـگدرورپ !
!؟ دنهد یم  تداهش  نیا 

.نادرگ شیوخ  هدنب  ار  هارمگ  شکرس  نیا 

.شخب تاجن  طوقس  زا  ار  ام  هتفر  سوه  تراغ  هب  حور  اراگدیرفآ !

.تسا هدرک  هطاحا  ارم  بیجع  یکیرات ، یهلا !

هد ما  ییاهر  دوخ  تملظ  زا  »

« هد ما  ییانشآ  دوخ  رون  اب 

؟ مناوخب مان  مادک  اب  ار  وت  تفص ! ره  زا  قلطم  هناگی ، تاذ  يا 

یم شزرمآ  تسا ؛ دـنلب  وت  نامـسآ  هب  ور  ام ، هدـنامرد  جاتحم و  ياه  تسد  تنم ! یب  هدـنیاشخب  يا  ضیف ، همه  يا  کین ! همه  يا 
.دهاوخ
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! هد تلهم  ناوخب و  شیوخ  يوس  هب  ار  شتسرپ  رادتسود  نیا  سپ  متسرپب ؛ هک  مراد  تسود  ار  وت 

.ریذپب تهاگرد  يراسکاخ  هب  ار  راودیما  ریگ  نیمز  نیا 

ماجنارـس هکنیا  هن  رگم  یناسر !؟ یم  يراـی  ار  وا  مدـق  نارازه  وت  دراد ، یمرب  وت  يوس  هب  مدـق  کـی  سک  ره  هکنیا  هن  رگم  ادوبعم !
یتـسرپدوخ و ياـه  هلیپ  زا  مراد و  یمرب  وـت  دـیما  هب  ار  مناوتاـن  فیعـض و  ياـه  مدـق  سپ  تـسا !؟ لاـصو  وـت ، ریـسم  رد  تـکرح 
رد ار  هدمآرد  هلیپ  زا  هزات  هناورپ  نیا  دهاوخ ؛ یم  ار  وت  تفرعم  عمـش  درگ  یگناورپ  هک  مراد  یمرب  ماگ  یناهج  هب  ور  یهاوخدوخ ،

.نازوسب شیوخ  قشع  ياه  هلعش 

.رادرب نایم  زا  ار  اه  هلصاف  .رود  وت  زا  ای  دوش  کیدزن  وت  هب  دناوت  یم  هک  تسا  یماگ  درذگ ، یم  هک  بش  ره  زور و  ره  یهلا !

.اشگب نامیور  هب  ار  شیوخ  نامسآ  تعسو  زومایب و  ام  هب  ار  یگدنرپ  ادنوادخ !

یتـشاد مـشچ  چـیه  یب  هراوـمه  هـک  يا  .نـک  یهلا  ار  ما  هشیدـنا  مدـش ؛ قرغ  یتـسرپدوخ  رد  مدیــشیدنا و  دوـخ  هـب  يرمع  یهلا !
مه زاب  ار  تا  هشیمه  لضف  شخبب و  رگید  راب  ار  هدنمرش  هایسور  نیا  يدناشوپ ! يدیـشوپ و  مشچ  هک  يا  يدرک ! اطع  يدیـشخب و 

.راد ینازرا  نم  هب 

ییاضر ناراب  لد / ياه  هیوگاو 

(1) لد ياه  هیوگاو 

! اهلاراب

دیما هب  هک  هتـشگ  مگ  نآ  ینک ؛ یم  هچ  وـت ، تیاـنع  فـطل و  هب  تسا  هدروآ  هاـنپ  شیوـخ و  ناـهانگ  زا  تسا  هتخیرگ  هـک  ار  نآ 
؟ تتمحر همشچ  رد  ياپ  يا ، هعرج  بلط  رد  هک  هنشت  نآ  هداهن و  تیوک  رب  رس  تتیاده 

زا بیصن  یب  ایآ  تسا ؟ هتسب  وت  رب  دیما  هک  ار  يا  هتشگ  مگ  يراذگ  یم  نادرگرس  ار و  هانپ  یب  ِراک  هبوت  نآ  دوخ  زا  ینار  یم  ایآ 
؟ ار هنشت  نآ  ینادرگ  یم  زاب  تا ، ینابرهم  تمحر و 

.دوب دهاوخن  نینچ  هک  تا  ییادخ  هب  مسق  هن !

نانچ رگا  ددرگ ، عطق  هشیمه  ات  متوص  هتخیر و  میاه  هژم  هک  منز  نویش  میرگب و  تربارب  رد  نانچ  رگا 

هک منک  تدوجس  عوکر و  ردق  نآ  دننک و  سامآ  میاهاپ  هک  منام  اج  رد  مزیخ و  اپ  هب  تمیرکت  هب 
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هک تخود  مهاوخن  نامسآ  رب  مشچ  دوخ  يراسمرـش  زا  زاب  دنز ، نوریب  هقدح  زا  منامـشچ  هتخیـسگ و  مه  زا  متـشپ  ياه  ناوختـسا 
.دوب دهاوخن  ما ، هدرک  یشکرس  هب  هک  همه  نآ  زا  یکی  ِوفع  راوازس  همه ، نیا 

وت وفع  هب  ما  يراوازس  هطساو  هب  هک  مروخ  یم  دنگوس  ما ، هدرک  زا  يرذگرد  موش و  تشزرمآ  بجوتسم  تمرک  هب  هک  نانچ  یلو 
.يا هدوبن  راکمتس  زگره  یهد ، مباذع  هب  نامرف  رگا  هک  تسوت  تمارک  ِتهج  هب  اهنت  همه ، نیا  تسا و  هدوبن 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا   / نامز یگمیسارس  رد 

هک راهب  هناش  رب  رـس  هتـسب ، لد  تتفرعم  تمارک و  نامـسآ  هب  دوصقم  یب  هیالگ  ره  زا  رت  یهت  هک  مهاـگن  هناورپ  بورغ ، مه  زاـب  و 
.دیوج یم  ار  وت  يرای  ناتسد  راظتنا ، نیرتدولآ  هم  رد  هناربص  یب  دهن ، یم 

راـهب رد  مباـیب  یتین  صولخ  اـت  موش  یم  قرغ  هبوت  ياـیرد  رد  میوش و  یم  هاـنگ  زا  نماد  وت  فطل  هب  ناـمز ، یگمیـسارس  رد  نم  و 
.ینک وفع  ارم  یناشوپب و  مناهانگ  زا  مشچ  دیاش  .دزاونب  ار  نامسآ  یبآ  مبیرغ ، ياه  تسد  دایرف  تونق ، ره  رد  دیاش  .شتسرپ 

! ایادخ

مناتسد .مرو  هطوغ  اه  تیصعم  قالتاب  رد  وت  یب  .ناوتان  مفیعض و  مرادن ؛ نداتـسیا  بات  .تسا  هتـسشن  ملد  رب  وت  دای  زا  يراس  هیاس 
نت تتمارک  نازورف  دیـشروخ  دـیاش  میوج ؛ یم  وت  زا  يرای  دایرف  مهد و  یم  لد  اه  هداجـس  هب  .دریگ  یمن  مه  یفلع  هزره  یتح  ار 

.میوج یم  ددم  وت  زا  نیرت ! هدنشخب  نیرت و  نابرهم  يا  .ینک  ما  يرای  وت  رگا  دشخب ؛ امرگ  رون و  ار  مدرس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / تمهاوخ یم 

! منزب ایرد  هب  يرس  دیاب  تسا ؛ ندیراب  هنشت  منامسآ  ییاهنت ، تاظحل  نیا  رد 

.مدناوخ یم  وا »  » هب توکس ، دایرف  مدنناوخ و  یم  شیوخ  هب  اه  یشوماخ 

نآ هب  منتـشگرب  ناوت  هک  منیب  یم  کیرات  درـس و  ردـق  نآ  ار  ما  هتـشذگ  مزرل و  یم  دوخ  هب  هاـنگ ، رارکت  زا  هتخوس  ییاـه  بل  اـب 
.تسین
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.ییایربک توکلم  تمس  هب  یهار  میاشگب ؛ نشور  يادرف  هب  یهار  متسیاب و  دیاب  .مسپاولد  طوقس ، توکس و  یهارود  رد 

! اشگب میور  رب  رون ، هب  يرد  فرتعم ؛ دوخ  ناهانگ  رب  مهاگآ و  دوخ  یناوتان  رب  بوخ ! يا  یهلا ،

.مهاوخ یم  ون  یگدنز  يارب  ون  یمیوقت  ما و  هداتسیا  تلباقم  رد  نیگمرش ، هنوگ  نیا  هک  ما  هدز  قرو  ردق  نآ  ار  ما  هتشذگ  میوقت 

!؟ دوشن زاب  لد  نیا  نابایب  هب  راهب ، ياه  هرجنپ  هنوگچ  ایادخ !

! وت رادلد  ییوت و  لد ، هک  منکب  لد  وت  زا  هنوگچ 

هتخادگ دوخ ، هایس  هتشذگ  زا  ییولگ  .نتشیوخ  هب  تسا  هدیسرن  ار و  اه  خالگنـس  تسا  هدومیپ  هک  رورغم  يا  هدنب  منم ؛ نیا  یهلا !
.وت ناماد  هب  قایتشا ، هب  یتسد  مراد و 

! نیمز مدق  مدق  زا  نامز و  هظحل  هظحل  زا  منت ؛ ياه  هیواز  مامت  زا  منز  یم  تیادص 

! ما هتفاب  مدوخ  يارب  دوخ  هک  ییاه  یکیرات  زا  منز  یم  تیادص 

! اه كات  اه و  كاخ  نابز  زا  اه ، هیداب  اهداب و  ناهد  زا  منز  یم  تیادص 

.دریگب رُگ  وت  مان  هب  دهاوخ  یم  هک  يا  هرجنح  زا  منز  یم  تیادص 

؟ تسیچ ملاع  غاب  يانمت  لد ز  دارم  »

« ندیچ لگ  وت  خر  زا  مشچ  مدرم  تسد  هب 

! رون روضح و  تمس  هب  ما  یناوخب  یهد و  باوج  ات  منک  یم  تیادص 

.تتباجا یبآ  نامسآ  تتمحر و  هدوشگ  ياه  هزاورد  تمس  هب  ما  یناوخب 

.ما یناوخب  ات  تمناوخ  یم 

.ما یهاوخب  ات  تمهاوخ  یم 

! وت اب  مشاب و  وت  يارب  ات  هاوخب 

نایرقاب دیمح   / تسود يوک 

ار ملد  ياه  قاور  .باتفآ  یگدنبات  هب  نشور  یلد  مهاوخ و  یم  لالز  یحور  .مدرگ  یم  قیفوت  ياهدـیراورم  یپ  تمه ، يایرد  رد 
.ما هتسب  نیذآ  زاین  ياه  هنییآ  اب 

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:12

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


.تساه لد  شخب  توارط  ششیاین ، زبس  هشیمه  لصف  .ما  هتسشن  شراهب  هشیمه  هلبق  هب  ور 

.دوش یم  یناراب  میاه  مشچ  نامسآ  دیآ و  یم  شوج  هب  ملد  همشچ  .منیشن  یم  شدیما  هاگرد  هب  ور 

: میوگ یم  دوارت و  یم  دیما  هژاو  مبل  زا 

! یهلا

ینک اعد  رگ  منک  باجتسم  هک  یتفگ  »

« شخبب اعد  لاح  نک و  اطع  مه  قیفوت 

! یهلا

.موش باریس  مشونب و  وت  تینامحر  يایرد  زا  مهاوخ  یم  متقیقح ؛ هنشت  .تسود  يوک  نکاس  مشاب و  قح  هار  رفاسم  مهاوخ  یم 

! یهلا

هشیمه هک  ینیمزرس  هب  دننک ؛ یم  چوک  وت  دیما  لدتعم  نیمزرس  تمس  هب  ملد  ياهوتسرپ  دسر ، یم  هار  زا  يدیماان  درس  لصف  یتقو 
.تسا هنادواج  شتمحر  لادتعا 

! یهلا

بش شخب  ینشور  تتینابر ، رون  تساه و  بلق  شمارآ  تمان  زاون  شوخ  گنهآ  دزاون ؛ یم  ار  تبحم  هنشت  حور  وت ، ینابرهم  زاس 
.تساه

! یهلا

.مسرب تداعس  هلق  هب  هکنآ  دیما  هب  ما ، هدرک  هراپ  هراپ  ار  شیوخ  تیناسفن  رکیپ  تضایر ، ياه  هرخص  رب 

! یهلا

.دیورب باوث  رطعم  ياه  لگ  هانگ ، ياهراخ  ياج  هب  ملامعا  نیمزرس  رد  ات  نک  ما  يرای 

! یهلا

.تتمحر ناراب  دیما  هب  دنا  هتشارفارب  دق  تتواخس  یبآ  هشیمه  ِنامسآ  ِتمس  هب  مزاین  لگنج  ياهورس 

! یهلا
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تمرک هنارک  یب  يایرد  ربارب  رد  تسین  شیب  يا  هرطق  مساپس ، ظافلا  همه  هک  مروآ  ياج  هب  ار  تا  يدنوادخ  فاطلا  رکـش  هنوگچ 
! یتسه قلاخ  يا 

.یتسد گنت  یتسد و  یهت  رد  یتسه  ام  دیما  هک  ییوت  .میتسرپ  یم  ار  وت  اهنت 
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یفسوی هرهاط   / تشگزاب قوش 

! نم هدنب 

نامز ره  مأوت ؛ تشگزاب  راظتنا  رد  نم  ینک ، مشومارف  رگا  یتح  یـشابن ، نم  دای  هب  دنچ  ره  یـشاب ؛ هک  اج  ره  تسوت ، لام  نامـسآ 
.تیارب ما  هتشاذگ  زاب  ار  رد  یتساوخ ، هک 

.ینیبب مه  ارم  دیاش ، هراتس  هنییآ  رد  يدرک ، هاگن  نامسآ  هب  تقو  ره  ات  ما ، هدرتسگ  هراتس  نامسآ  تفه 

ار رهم  يایرد  تنامـشچ ، رد  .ما  هدروآ  ناراب  لالز  تیارب  دـلََخن ، ار  تتلفغ  ياپ  يربخ ، یب  راـخ  اـت  ما  هدرتسگ  زبس  لـمخم  تیارب 
.دشوجب قشع  همشچ  رازه  تهاگن ، نیلوا  اب  ات  ما ، هدروآ 

.تمناشک یم  دوخ  يوس  هب  هراشا  کی  هب  يا ؛ هدـید  وت  هک  هچ  ره  هب  بش ، هب  حبـص ، هب  ملق ، هب  مسق ؛ هناـشن  رازه  هب  مأوت ، داـی  هب 
.دور یم  ههاریب  هب  هار و  نیا  تسا  نیشن  نمیرها  ورم ؛ هناگیب  يوک  هب  تسوت ؛ هناخ  اجنیا  .مأوت  تشگزاب  قوش  هب  نم 

تشگزاب قوش  هب  نم  .تسوت و  لام  ...و  اه  هوک  اهایرد و  اهدور ، اهربا ، تسوت ، لام  نامسآ  دنأوت ، لام  اه  تخرد 

.ایب نک و  هبوت  سپ  مأوت ؛

یسوط اروح  / يراسکاخ

.مروصحم شیوخ  ياهاوه  نادنز  رد  هک  یلاح  رد  میوج ، یم  ار  وت  ایادخ !

گنل نم  »(1) و  هللا یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای   » هک رون ! رـسارس  يا  دـبلط  یم  ار  وت  تیادـه ، میـسن  هب  نانزرپرپ  زاـین ، كدـصاق 
رد نم  تسا و  شیوخ  زا  ندش  ادـج  قشع ، تقیرط  رد  تسخن  لصا  هک  مناشک  یم  ار  دوخ  تداعـس ، ياپزیت  شخر  یپ  رد  ناگنل 

.منیرت هدینت  اه ، شهاوخ  هلیپ 

؟ دوب دهاوخ  ییاهر  هار  یک  لامک ، ناتستشد  هب  ار  مغولب  هناورپ 

.ریذپ شزوپ  نابرهم  يا  ریگب  ار  متسد  .ریگب  ار  متسد  نم ! هدنهد  شرورپ  نابرهم  يا 
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یگدـنب يراسکاخ  تفطل  ساکعنا  زا  ات  هدودز  اه  ترودـک  زا  هراب  رازه  ار  مهاـگن  هنیآ  تتمحر و  ناراـب  رون  ربارب  رد  ما  هداتـسیا 
.مزومایب

الوم یگرزب  رتشیب ، هدـنب  یکچوک  هچ  ره  تسا و  یگرزب  مسر ، ار  ناـگرزب  هک  شیوخ  یگرزب  هب  .مدـننام  یب  دوبعم  باـیرد ! ارم 
! نم يالوم  بایرد  ارم  رت ؛ نوزف 

يریشمش هللا  حور   / زاین تسد 

! ایادخ

.دوب وت  هاگرد  هب  وت و  رطاخ  هب  طقف  مدمآرد ، وناز  هب  هک  راب  ره 

.دوب وت  كاخ  رب  وت و  رطاخ  هب  ما  هتشاذگ  كاخ  رب  رس  هک  راب  ره 

.دوب وت  ناتسآ  هب  وت و  يوس  هب  طقف  ما ، هدرک  دنلب  زاین  تسد  هک  راب  ره 

! ریذپب ارم  موش ؛ یمن  دیماان  تسوت ؛ هب  طقف  مشزرمآ  وفع و  دیما 

ینیسح دمحا  دیس   / زیزع ای 

.تسنم زا  تسنم  رب  هچنآ  ره  ما و  هدرک  دوخ  ما ، هدید  دب  هچ  ره  هک  ملانب  هک  زا  وت  اب  ادنوادخ ! - 

.متخاس ریسا  ار  دوخ  یهاو ، لامآ  یصاعم و  رد  مدینت و  هلیپ  دوخ  رب  مرِک  نوچ 

شریزگاـن نآ  زا  يزیرُگ  يداد و  لاـب  ار  مرک  نآ  هـک  ناـنچ  هد ؛ مزاورپ  رَپ  اــشگب و  نـم  رب  سجم  نـیزا  يا  هـچیرد  وـت  اــنابرهم !
.يدیشخب

.ما هداد  رس  یسفن » تْملُظ   » دایرف ما و  هداد  رپ  تیاوه  رد  لد  غُرم  هنوگچ  هک  نیبب  اراگدرورپ !

!؟ يا هتشاد  تسود  متسه ، هک  هنوگ  نآ  ره  ارم  هک  مرادب  تسود  ار  وت  زج  یسک  هچ 

.يا هتخاون  نیباّوَّتلا » ُّبُِحی  هللا  نا   » اب ارم  مراک ، هنگ  رگا  يا و  هتشاد  وکین  ارم  مراکزیهرپ ، رگا 

! يزار ره  هب  اناد  هک  يا  يزاسمد َو  ار  نایاونیب  هک  يا  يزاین ، ره  زا  زاین  یب  هک  يا 

.مرادن چیه  هک  نم  رب  ياو  تمرادن ، رگا  مراد ؛ ار  همه  مراد ، ار  وت  نوچ 
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مبلق رب  ترهم  زا  يرهُم  ینَّزِعَأ » ِراِدْتقِالا  ِّزِعلاوُذ َو  ِزیزَع  ای   » .تسازس ارم  هچرگ  نکم ؛ مراوخ  ِهن و  ناطیـش  مشچ  رب  يراخ  زیزع ! يا 
.مهاوخن وت  زج  مهاوخ  یم  هک  نز 

.يدناشوپ شا  يراهب  تعلخ  ار  نایرع » ِتخرد  هک «  نانچ  نادرگ ؛ ما  هتسارآ  ملح  ملع و  هب 

.يدینادرگ عصُرم  هویم ، هب  ار  راهب  هفوکش  ُرپ  تخرد  هک  نانچ  ناشن ؛ راب  هب  ار  مشناد 

.مشکرد مد  مشاب و  تَفصو  زا  زجع  هب  ِفرتعم  هک  هب  نامه  تفص  نایب و  رد  ارم 

ینامیلس هقیدص  ! / هاوخب ارم  وت 

ما هدمآ  کنیا  يدـیمد و  نم  رد  دوخ  حور  زا  وت  .یتسه  مسَک  همه  وت  سپ  تسین ؛ منتخاس  ناوت  ار  سک  چـیه  يا و  هتخاس  ارم  وت 
.موش قرغ  وت  اب  وگو  تفگ  تذل  رد  ات 

.هدوب مشنیرفآ  فده  متیمدآ ، تافص  شیور  هک  نانچ  نآ  نک ؛ زبس  ارم  وت  نک ، زیربل  ارم  وت  هاوخب ، ارم  وت 

.تسا هدنوزرف  دیشروخ ، هک  نانچ  نآ  زورفیب ؛ ارم  وت 

لاـیما زا  رت  يوق  ار  سفن  ياوه  اـب  هزراـبم  تردـق  هک  وت  نک ؛ اـنیب  ار  ارم  تریـصب  مشچ  وت  نک ، نشور  ار  ملد  وت  ریگب ، متـسد  وت 
.يا هدرک  ناهنپ  مدوجو  رد  یناسفن 

.دنک یم  زیچان  ار  یکاخ  ناهج  نیا  رد  یگدنز  وت ، اب  یتسود  ِقایتشا  نم ! دوبعم 

، دبایب ار  وت  دـیوجب ، ار  وت  دـنیبب ، ار  تیاه  هناشن  ات  يدرک  اطع  نم  هب  وت  هک  یمـشچ  ناقاتـشم ! قایتشا  يا  نافراع ، لامآ  تیاهن  يا 
.تسا نایرگ  وت  شیپ  دولآ ، هانگ  ياه  هاگن  زا  راسمرش 

، وت شیپ  عرـضت ، هب  کنیا  دـهن ، هتـسخ  لد  رب  یمهرم  یمالک ، اب  ای  دـشاب ، وگ  قح  دـیوگب و  وت  رکذ  ات  يداد  نم  هب  وت  هک  یناـبز 
.تساه تبیغ  اه و  ییوگدب  هب  فارتعا  زا  رصاق 

رخف نآ  هب  هک  متیفرـشا  ِرهوگ  نآ  يدرک و  اطع  نم  هب  تادوجوم  رگید  زا  رترب  هک  يروعـش  مهف و  يدـیرفآ ، كاپ  وت  هک  يریمض 
اه یتسردان  همه  زا  تسد  هظحل ، نیا  رد  وت  هایسور  نامیـشپ و  هدنب  نم  دش و  رده  زورما ، ات  همه ، همه و  یتفگ ، ْكَرابَتَف  يدرک و 

.يا هتساوخ  ارم  وت  هک  میآ  یم  زاب  وت  يوس  هب  هتسسگ ، تراسا  ياهدنب  همه  زا  ياپ  هتسش ،
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دیما اب  منازوس و  یم  ار  دیدرت  ياه  سخ  راخ و  منک ، یم  حبذ  ار  ما  یناسفن  یغای  ياهاوه  منکـش ، یم  ار  منورد  ياه  تب  ایادـخ !
یم هار  هب  نامیا ، يایرد  رد  ار  مدیما  دامتعا و  یتشِک  ...مراذگ  یم  اپ  وت  یگدنب  طارص  رد  وت ، لاثم  یب  وفع  نارک و  یب  تمحر  هب 

.يا هتساوخ  ارم  هک  میآ  یم  وت  يوس  هب  مزادنا و 

.وت بناج  زا  ما  هبوت  شریذپ  هنارکش  راب ، رازه  مسَفَن ، ره  تسوت و  زا  نتساوخ  يرای  راب ، رازه  ممدق ، ره 

ینیسح یجاح  دمحا   / ...ار وت  ساپس 

.دنأوت یسدق  ِتحاس  يوگ  حیبست  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  تتمظع  ربارب  رد  یگلمج  تانئاک ، هک  ییادخ  يا  میوگ  یم  تساپس 

.تسا هتشاداو  یتلاح  نینچ  هب  ارم  وت  زا  ِيرود  هک  تسایند ، كدنا  ِعاتم  رطاخ  هب  هن  میاه  هغدغد  اه و  یسپاولد  یهلا !

.نادرگم یناسفن  ِياه  شهاوخ  هدولآ  زاسم و  مراتفرگ  تا  يرود  مغ  هب  نکم ، میالتبم  نامرح  هب  ایادخ !

.رادم غیرد  نم  زا  ار  شلآ  دمحم و  رادید  ِتذل  یناشچ ، یم  ار  گرم  معط  مسفن  هقئاذ  هب  هک  تعاس  نآ  رد  یهلا !

ياـهداب تسد  هب  ار  كاـپ  ِرهوگ  نیا  یتشاد ، ررقم  ار  راـیتخا  هوق  فیرظ ، فیطل و  فرظ  نیا  رد  يدیـشخب و  مدوجو  اراـگدرورپ !
.نادرگ تا  یگدنب  قیال  زاس و  دنمورین  تتمدخ  رد  ار  مفیعض  فیحن و  مسج  راپسم و  سوه  اوه و  هزره 

ییاناد همطاف   / میحر ای 

.تسادیش تلاصو  يوزرآ  رد  اه  ناج  .تسادیپ  تیانع  رون  تناتسود ، لد  رد  یهلا !

.یهار يداه  وت  ار  وا  هک  نآ  دوشن  مگ  یهاوخ و  ار  وا  هک  نآ  تسا  زیزع  یهانپ ، ار  نانمؤم  وت  یهلا !

! میحر يا  تیاهتنم ؛ یب  تمحر  هب  .میراک  تشز  هک  نامناشوپب  راتس ! يا  میراک و  هنگ  هک  نامشخبب  رافغ ! يا 
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يوسوم تاداس  هفطاع   / لاصو معط 

! تسا زیربل  شا  یمیرک  یمیحر و  هساک  زا  هشیمه  شتمعن  هک  يدنوادخ  مان  هب 

ار ما  هبوت  يریذـپ و  یم  ارم  هک  ییوت  اهنت  مرب ؛ هانپ  شیوس  هب  تملظ ، زا  هک  مرادـن  ار  یـسک  وت  زج  نم  نم ! دـیما  همه  يا  ادوبعم ،
.يراتساوخ

.یتسه مدنسپان  لامعا  شوپ  هدرپ  وت  اهنت 

! انابرهم

هک ار  وت  مرک  لضف و  منک  تساوخرد  مناسرت و  نآ  زا  هک  ار  تتلادع  منک  فارتعا  ات  ما  هداتـسیا  تلباقم  رد  مناهانگ  مامت  اب  کنیا 
.ما هتسب  دیما  نآ  هب 

...نک انشآ  لاصو  نیریش  معط  اب  ار  ما  هقئاذ  نادرگ و  سونأم  تقیقح  باتفآ  اب  ارم  اراگدرورپ !

یفسوی هرهاط  / ینامیشپ

! ایادخ

.مهد یم  دوخ  هب  هانگ  تاملظ  زا  سپ  ار  وت  مان  ندناوخ  تأرج  هک  تسا  وت  ياهتنم  یب  تردق  زا 

.میآ یم  وت  يوجو  تسج  رد  ما  هشیدنا  يافرژ  رد  هک  تسا  وت  تمارک  زا  ایادخ !

! ایادخ

.ما یناوخ  یم  دوخ  هاگرد  هب  هرابود  میاه ، ینامرفان  زا  سپ  راب ، ره  هک  تسا  وت  تیاهن  یب  تفاطل  زا 

ياه هلان  دشک و  یم  شود  هب  ار  شیاه  ینامرفان  راب  هک  یسک  يادص  يونـش ؛ یم  ارم  فیعـض  يادص  تمرک ، ینامـسآ  يادنلب  زا 
.دنک یم  هناور  وت  هاگرد  هب  ار  شدرس 

! ایادخ

هدجس وت  تمحر  زا  رپ  ناتسآ  رد  دیآ و  یم  وت  يوس  هب  هانگ ، تلفغ و  زا  سپ  راب  ره  وت ، کچوک  هدنب  هک  تسوت  تمحر  هب  دیما 
.دهد یم  رس  تمادن  هلان  دنک و  یم 
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یتسرد مرکا   / سردایرف يا 

، شتاقلعت ایند و  ياه  تنحم  زا  هدزرآ  هتـسخ و  .بیع  هنوگ  ره  زا  اربم  كاپ و  ییادخ  وت  مهانگ و  ریـصقت و  اپارـس  يا  هدـنب  یهلا !
.مسرب شمارآ  هب  تا  یسدق  فاطلا  هیاس  رد  ات  ما  هدروآ  تا  یتوکلم  تکربرپ و  هاگرد  هب  ور 

! ینک یم  لزان  ناگدنب  رب  ار  تتاکرب  تمعن و  هک  ییادخ  يا 

تیاه تمعن  رکش  هنوگچ  نیرتمک  نم  دنا ؛ هدنامزاب  وت  تخانـش  زا  دنا و  هدماین  رب  وت  يانث  هدهع  زا  تناربمایپ  ناگرزب و  ادنوادخ !
«. ...دیناوت یمن  دیروآرد  شرامش  هب  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  دیهاوخب  رگا   » يا هدومرفن  نآرق  رد  تدوخ  رگم  منک ؛ ادا  ار 

ما هتشاد  اور  دوخ  سفن  رب  هک  یتایانج  زا  .مرادن  وت  سدقم  ناتسآ  زج  یهانپ  ما و  هدنامزاب  تلـضف  اه و  یبوخ  فیـصوت  زا  ایادخ !
یهلا و  » .مورب اجک  هب  منک و  هچ  منکن ، یناوتان  زجع و  راهظا  تهاگرد  هب  منکن و  ادـخ  ادـخ  رگا  ملاـمعا ؛ زا  نیگمرـش  مهاـگآ و 

«. كریغ یل  نم  یبر 

ددم وت  زا  مرب و  یم  الاب  وت  يوس  هب  ار  میاه  تسد  تمرک ، ناسحا و  هب  دیما  اب  تسین ؛ وت  زج  يروای  سردایرف و  هک  یسردایرف  يا 
.مچیه وت  لضف  تیانع و  یب  هک  يراذگناو  دوخ  لاح  هب  يا  هظحل  ایند ، بادرم  نیا  رد  ارم  هک  میوج  یم 

دیما الا  مدرواین  تعاضب  »

« دیماان نکم  موفع  ایادخ ز 

هدازربکا ریما   / نومهم

؟ ینکب شوگ  ونم  يافرح  هش  یم 

منوبز مه  هی  جاتحم  يروجدب 

ور هبشما  مشب  تنومهم  هش  یم 

؟ منودب وت  زا  ور  مدوخ  هک  هش  یم 
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وت ریغ  هب  مگب  یک  اب  ومافرح 

! یسک یب  يابش  زار  مرحم 

هانگ هاگنزب  رس  هک  ییوت 

یسر یم  مبلق  داد  هب  هشیمه 

سین هک  ملوا  هعفد  منود ، یم 

مدلب بوخ  ور  وت  هنوخ  هار 

همه لثم  منم  ياوخب  وت  هگا 

مدب یمک  هی  هتسرد  مش ، یم  بوخ 

هشیمه هزاب  وت  هنوخ  ِرد 

ریسم نیا  وت  مدش  مگ  هک  منم  نیا 

؟ هش یم  یچ  شدعب  هزغلب  ماپ  رگا 

ریگب ُمتسد  وت  هعفد  ره  ثم 

منک تاگین  يروطچ  شتسار  ادرف 

ومرس مریگب  الاب  يروط  هچ 

همه ولج  مدب  نوشن  يروط  هچ 

ومرتفد هایس  ياه  هحفص 

...وت مدنوجنر و  ور  وت  هشیمه  نم 

مایب نم  هک  رظتنم  هشیمه  وت 

مشب بوخ  هک  ماوخ  یم  مگب  مدموا 

...ماوخ یم  ...مگ  یم  ملد  هت  زا  ونیا 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

نادامار نیرسن   / رون هخاش 

! لمعلا ریخ  یلع  ّیح  ملد ؛ هنذأم  يادص  هب  مراپس  یم  لد  منکفا و  یم  ورف  هانگ ، مرش  زا  ار  میاه  مشچ  تربارب ! رد  .متسیا  یم 

« ربکا هللا  : » منک یم  همزمز  بلق  روضح  اب  مروآ و  یم  الاب  ار  میاه  تسد  .تسا  هداتفا  هرامش  هب  میاه  سفن 

تمعن همه  دـیآ  یم  مدای  هب  .تیاه  ینابرهم  اه و  فطل  مامت  دـیآ  یم  مدای  هب  .دـچیپ  یم  مناج  ياهزیلهد  ماـمت  رد  تروضح  رطع 
.نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  ار ؛ نام  یگشیمه  يوگو  تفگ  منک  یم  زاغآ  وت  مان  هب  .تا  ینتفگان  ینتفگ و  ياه 

؛ میآ یم  وت  يوس  هب  مناج  هرذ  هرذ  اب  میاه ، لولس  کت  کت  اب  ناج ! زا  يزیخاتسر  رد  مروآ  یمرب  وت  دنلب  ناتسآ  رب  رس  نم ! دوبعم 
! دیما قشع و  زا  لامالام  یبلق  اب 

«. میوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  متسرپ و  یم  ار  وت  اهنت  ! » اتمه یب  ياتکی  يا  تسوت ، راوازس  اهنت  انث  دمح و 

ات ملد  .دنا  هداد  رس  ار  وت  قشع  دورس  میاه  هتخای  مامت  .تسا  هدمآرد  هدجس  هب  تا  یگرزب  ربارب  رد  مدوجو  مامت  نیرت ! نابرهم  يا 
.دنک یم  زاورپ  روضح ، ياهتنا  ات  ملد  .دنک  یم  زاورپ  ور  شیپ  ياه  قفا  يوسارف 
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! نک اهر  ایند  نیا  لاق  لیق و  زا  ارم  نک ! نتفکش  زبس  سح  زا  راشرس  ارم  ياه  تسد  یلاخ  ادنوادخ !

! ناشنب رورس  قشع و  ياه  هخاش  رب  رون ، ياه  هخاش  رب  ارم 

! ناوخب تدوخ  هدنب  هشیمه  يارب  نک و  اهر  دوخ  ریغ  دای  زا  ارم 

یسوط اروح   / زاین تونق 

ار شیوخ  مامت  مدروآ  شیپ  »

« ار شیورد  رفن  کی  ياه  تسد 

.ما هتفرگ  تیوس  هب  یتسد ، یهت  هناشن  هب  ار  مناتسد  یهت  هساک  .تسا  هدیشک  دق  وت ، رهم  هاگراب  زبس  روضح  ات  میاه  تسد 

.دزیر یم  نوریب  ما  هتخوس  هنیس  ناشفشتآ  زا  هک  تسا  نم  ياه  هلان  ناروف  نیا 

.دوش یم  يراج  تمایق ، يادرف  دای  هب  هظحل  هظحل  دریگ و  یم  نایلغ  دیما  همشچرس  زا  هک  تسا  نم  ياه  کشا  ناشوج  همشچ  نیا 

.زان لمحم  یپ  رد  ناشک  ناشک  تسا ، زاین  هلفاق  نم ، تونق 

.زار لفحم  زا  تسا  لد  تمینغ  نم ، تونق 

ار شیوخ  مامت  مدروآ  شیپ 

ار شیورد  رفن  کی  ياه  تسد 

بیکشان ياه  تسد  نیا  اه  تسد 

بیجی نما  ناشرکذ  ییاه  تسد 

اعد ناتسد  دنبور  یم  وت  ات 

اعد ناتسین  نازاون  ین 

يوسوم تاداس  هفطاع   / روضح یلجت 

.اه نامسآ  توکلم  رد  زاورپ  نیمز و  هدرم  ياه  گر  رد  هرابود  تسا  یناج  زامن ،

.يویند ياه  هغدغد  نایاپ  ندش و  ینامسآ  زاغآ  یشوماخ ، توخر و  نایاپ  تسا و  حور  یلجت  زاغآ  زامن ،
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.تسا هدز  دوخ  تسپ  لایما  یناسفن و  ياه  شهاوخ  ربارب  رد  لد  هک  تسا  ییاه  هرگ  ندوشگ  زامن ،

.تسا يدنوادخ  ناذا  اب  حور  تعاس  یگنهامه  زامن ،

.تسا نامسآ  هب  نیمز  زا  ناسنا  یقرت  نابدرن  زامن ،

.نمشد موجه  ربارب  رد  مکحم  تسا  يژد  زامن ،

.تسا تواخس  تمارک و  بحاص  هک  ینابرهم  تسا ؛ قلاخ  اب  وگو  تفگ  زامن ،

.تسا ترارش  تملظ و  بادرگ  بحاص  هک  يا  هدروخ  مسق  نامه  تسا ؛ ناطیش  ربارب  رد  تمواقم  هاگیاپ  زامن ،
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یسوط اروح   / بارحم رد  اهنت 

«. ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  : » هک دوب  هژیو  یششخب  هب  نیگنر  شعوکر ، نامک 

، درک یم  هراپ  هراپ  ار  ناتـسرپ  بش  نامـسآ  هک  نانچ  نآ  دوب و  لطاب  قح و  ناقرف  يداع ، يا  هزرابم  زا  رتارف  شراـقفلاوذ ، هقعاـص 
.تشک یم  زین  ار  رون  ناگدنیوج  دیدرت  مهو و 

نب یلع  ُهیالو  : » دومرف یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  یهلا  تداعـس  تاـجن و  ژد  شدوجو ، هعلق  دوب و  قح  تمحر  ناراـب  شروضح ،
هعلق لخاد  سک  ره  سپ  تسا ؛ نم  مکحم  ژد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  یباذـع ؛ نم  نمأ  ینْـصِح  َلخد  ْنمَف  ینِـصح ، بلاـط  یبا 

«. دوب دهاوخ  ظوفحم  مخزود  شتآ  زا  ددرگ  نم 

.درک یم  باریس  ار  نایفوک  هنشت  ياه  ناتسلخن  تکرب و  ياه  تانق  شناتسد ،

.دوب هدش  تبث  امرخ  نان و  ینابنا  اب  هفوک  ياه  بش  بلق  رب  هچوک ، هب  هچوک  راوید ، هب  راوید  شا ، ینابرهم  هیاس 

ناتـسآ کشا ، ياه  هدرپ  اب  دـشک و  یم  وب  ار  شدرگ  هرود  يالوم  تبیغ ، یخلت  اه  لاـس  زا  سپ  زونه  هفوک ، نیـشن  هبارخ  ياـنیبان 
.رادرس نیرتاعدا  یب  يارب  دیارآ  یم  تدارا 

ناکدوک بلق  رد  ناـمیا  غولب  هشیمه  هک  يدـیما  راد  هعرزم  .درک  یم  اـهر  اـه  لد  تشد  رد  ار  شمـالک  ینامـسآ  ياـه  كدـصاق 
.دنازوس یم  ناج  عمش  شیارب  تشاد و  رواب  ار  تیناسنا 
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جارعم هب  ار  رـشب  ناوتان  هشیدـنا  هلپ  هلپ  ات  درک  یم  یجه  هژاو  هژاو  ناینیمز ، يابفلا  هب  ار  ینامـسآ  هدوشگان  ياـه  هبیتک  هک  یـسک 
.دناسرب تفرعم 

هناخ دولوم  هناگی  یناهن ، ياه  هار  ِدلب  سانش و  جورع ، نافرع و  مگردرـس  ياه  فالک  راد  هتـشر  رـس  ینامـسآ ، ياهاوجن  بحاص 
نم دننامه  شگرم  یگدنز و  دهاوخ  یم  هک  یـسک  : » دنا هدومرف  ص )  ) تمحر ربمایپ  .دناوخ  یم  قح  هب  ار  راگزور  هلـسلس  هناگی 
اریز دنک ؛ باختنا  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  دوش ، نکاس  هداد  هدـعو  نم  هب  مراگدرورپ  هک  يا  هنادواج  تشهب  رد  دـشاب و 

(1) «. دناشک یمن  یهارمگ  هب  هدربن و  نوریب  تیاده  هار  زا  ار  امش  زگره  وا 

نونکا تفرعم ، ناراد  هلیبق  رادولج  اهایرد  شیاین  اه و  لگ  زامن  هلبق  هاوخ ، تقیقح  وج و  ناـمرآ  ياـه  نادرگباـتفآ  همه  دیـشروخ 
زامن یلع  رگم  : » دنـسرپ یم  دوخ  زا  دننز و  یم  دنخرهز  شا  یبیرغ  رب  نکفا ، ههبـش  ناتـسرپ  بش  تسا و  هداتـسیا  بارحم  رد  اهنت 

.»!؟ دناوخ یم  مه 

ع)  ) یلع دناوخ  یم  زامن  رت  هدید  اب  »

ع)  ) یلع دناوخ  یم  زامن  رحس  هب  ات  بش 

دیتلغ یم  نوخ  هدجس  رد  هک  حبص  نآ 

(!« ع  ) یلع دناوخ  یم  زامن  رگم  دنتفگ 

یسوط اروح   / شرع ریفس 

.ایند رد  ایند  ناگدش  قرغ  بیرغ  یجان  نایکاخ و  لد  رد  نامسآ  میرح  نابهاگن  اهنت  دوب  ع )  ) یلع و  ... 

.اوأم یب  ناگتشگرس  تاجن  یتشک  رادایرد  دوب و  یهلا  راصح  رویغ  نابژد 

.ادیش ياه  هنیس  رب  یحو  ماهلا و  کیپ  دوب و  شرف  رب  شرع  ترافس  ریفس 

.ادخ قلخ  رب  نامحر  تمحر  زیخ  ناراب  ربا  دوب و  ناشک  ندرگ  رب  راهق  رهق  هقعاص 

.اه لد  نادنبخی  رب  دیشروخ  هیاس  رون و  ولألت  یلات  دوب و  نآرق  مسجم  ریسفت 
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ناتـسد اب  تفرگ  یم  رـشب  يانبا  يوس  هب  تمکح ، همان و  هبطخ و  رد  هعرج  هعرج  تساخ و  یمرب  شرادـیب  ناج  زا  هک  اهدایرف  هچ 
یتسار رب  مشچ  هدرپ  هدرک و  دودسم  قیاقح  رب  شوگ  هرجح  هک  انیبان  نایانیب  اونشان و  نایاونش  زا  دینشن  هک  اه  مانـشد  هچ  میرکت و 

! دندوب هدنکفا  اه 

! ریسا هتسب و  تسد  شنما  هناخ  رد  دش و  هدنار  بقع  هب  ناطیش  حتف ، یمدق  هد  زا  يزوریپ  نادیم  رد  هک  يروای  یب  درمریش  هچ 

.ار شیاه  هلان  كاوژپ  زونه  دناوخ  یم  هاچ 

.دنک یم  شیاهدرد  زیر  هراتس  ار  شدای  ياه  هراوشوگ  نامسآ ، شوگ 

!؟ تشادن ار  وا  شیاجنگ  نامز  نیمز و  هک  نانمؤمریما  ناراگزیهرپ ، يالوم  تساجک 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  / اهارفا شود  رب 

ماگ در  يا و  هداتـسیا  زاب -  ياـه  هچیرد  نشور ، ياـهرد  هناتـسآ  رب  رون -  هدوشگ  ياـه  هزاورد  رب  يا  هداتـسیا  راـکنا  هب  ار  گرم 
.ماجنا یب  تس  يزاغآ  همادا  تیاه ،

 - رارکت ار ؛ تتارطاخ  ینک  یم  رارکت  دیشروخ -  یباتفآ  نحل  اب  يوش  یم  رارکت 

.هدروخ ناراب  ياه  هنوپ  يال  هبال  زا  يا  هدوشگ  ار  تیاه  مشچ  دخرچ ، یم  تهاگن  رود  نیمز ، دیآ و  یم  شِک  زور ،

ار تا  هیفچ  يا ، هتخیوآ  نهک  ِنارادیپس  هشیمه  ات  ياه  هخاش  رب  ار  تدنبرس  وت  ار و  ترـس  دننز  یم  رود  تاملک  زیرکاخ  رگنس - 
.یندیسر گنز  هب  شوگ  اهوسارف  رد  .دیشروخ  ار  تیاه  ماگ  دشک و  یم  شود  هب  نیمز  ار  تیاه  نیتوپ  اهارفا ، شود  رب 

.دنیشن یم  هراظن  هب  نامسآ  ار  تا  یگدنرپ  دنزرل و  یم  تیاهاپ  ریز  اهزیرکاخ  نیرخآ 

سفن رطع  كاـخ  .تسین  وت  ياـه  ماـگ  هزادـنا  كاـخ ، يا ؛ هتفر  يا و  هتـشادرب  ار  تا  یتشپ  هلوک  .تسوت  هدوشگ  شوغآ  تشهب ،
.دنکارپ یم  ار  تیاه 

.ار تشگزاب  یب  يرتسکاخ  ِياهزور  نیا  هودنا  ینک ، یم  هفرس  .دوش  یم  هصالخ  وت  رد  راهب 

، رگنـس نیرخآ  لابند  هب  وت  دنز و  یم  طخ  ار  وهایهرپ  ياه  نابایخ  ترادـخرچ ، یلدنـص  .دـنروآ  یم  راشف  تنهذ  يور  تارطاخ ،
.يا هتشاذگ  اج  اهزیرکاخ  رد  تساه  لاس  ار  تتیفاع  ِياه  لاب  .تتارطاخ  يال  هبال  زا  یناخرچ  یم  مشچ 
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.یشک یم  راظتنا  يرب و  یم  دوخ  اب  اج  همه  ار  تخرس  هرطاخ  نیرخآ  نیا  تدنبرس ، رپ -  لاب و  یب  تساه -  لاس 

.تسا هتخادگ  اهزور  نیا  ياوه  رد  تیولگ  .ینز  یم  قرو  ار  تیاهزور  هشیمه ، زا  رت  هنشت  يا و  هدیشون  هعرجال  ار  تداهش 

اب .یندش  رتوبک  ریسکا  لابند  هب  نامسآ ، ياه  هچقاط  رب  وت  دنا و  هدش  هدنرپ  تنامزرمه  .دزادنا  یم  نینط  ترـس  رد  رابگر ، يادص 
ار تندیسر  ياه  ماگ  درب و  یم  دوخ  اب  نیمز  ار  ترادخرچ  یلدنـص  .دوش  یم  زاغآ  تچوک  رجاهم ، ياهوتـسرپ  زا  هتـسد  نیرخآ 

.نامسآ

نایرقاب دیمح   / زاورپ يوزرآ 

.قیاقش ياه  لگ  لثم  دنتشاد ، خرس  يرواب  .قشاع  نارتوبک  لثم  دنتشاد ، تسود  ار  زاورپ 

.روضح زبس  ياه  هیآ  ناشیاه  بلق  شپت  دوب و  رون  ساکعنا  ناشهاگن  هنییآ 

.تسود يوک  ِنایهار  دندوب و  قشع  نیشن  هدرپ  ِنایکالفا 

.تداهش همشچ  هنشت  ناشبات  یب  حور  دوب و  لاصو  زیربل  ناشقایتشا  ماج 

.دش یم  بآ  تخوس و  یم  ترسح  هلعش  هلعش  رد  ناشهاگن  عمش 

.تداهش گنر  هب  زاورپ ؛ يوزرآ  رد  دندوب و  قشاع  رجاهم ، ناگدنرپ 

.قشع ییانیم  دبنگ  ات  ندیسر  يارب  یلپ  تداهش ، دوب و  ناشیاهوزرآ  نیمزرس  ههبج ،

یمنبش دیراب و  یم  قشع  ناراب  ناشیاه  مشچ  نامسآ  زا  .تباجا  ياه  لگ  درگ  دندش  یم  زاین  هناورپ  شیاین ، ياهرگنس  رد  اه  بش 
.دیوارت یم  ناشیاه  بل  فدص  زا  هک  دوب  بیجی » نَّمأ   » ياهدیراورم ناشیاه ، هنوگ  گربلگ  رب  دش  یم 

.نامسآ رد  دنزب  لاب  ات  تسکش  یم  ار  نت  سفق  ناشمطالتم  ِحور 

.دنتشگ یم  شیوخ  هدشمگ  همین  لابند  هب  دندرک و  یم  اهر  ایند  یکاخ  ياه  هچوک  رد  ار  شیوخ  یتسه  مامت  تایلمع ، ياهزور 

.دنتفای دوب ، ناشمامت  هک  ار  همین  نآ  ماجنارس ،
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هدازربکا ریما   / نم مهس 

دوبن نم  لاب  رپ و  مهس  عافترا ، نیا 

دوبن نم  لام  نیمز  نامسآ و  دوب ، ات 

( هدش نم  مهس  شا  همه  نامسآ  یتفگ  یم  )

دوبن نم  لاف  همه  رصتخم  حرش  نیا 

دش رات  رات  ما  هرجنپ  دیزو ، يربا 

دوبن نم  لابند  هب  هیاس  چیه  هک  يروط 

موش ياهربا  زا  هدش  رپ  نامسآ  رد  )

!( دوبن نم -  لاثما  نم و  ام -  يارب  ییاج 

كاخ ریسا  یهایس ، ریسا  نم  بارخ ، نم 

دوبن نم  لاح  نم و  رکف  هب  یسک  وت  زج 

يدز اهربا  فص  هب  هقعاص  غیت  اب 

دوبن نم  لالورک  لایخ  رد  هک  ناس  نآ 

...ما هدرک  زاورپ  هب  زاب  لاب  هک  الاح 

...دوبن نم  لاب  رپ و  مهس  عافترا ، نیا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / سایرد هب  شیگدنز  یهام 

! هگنت هشیمه  نوشلد  یبوخ ، هساو  هک  ییانوا 

هگنس ریت و  جامآ  وتسرپ ، ثم  نوشاه  لاب 

نتشاذگ اج  ور  یگدنز  هک  ییانوا  لاح  هب  شوخ 

نتشاد ور  هناورپ  سح  شیتآ ، رتسکاخ و  نیب 
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هدرد ُِرپ  هک  يا  هصق  هصق س ، هی  ثم  یگدنز 
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هدرگ یم  یبوخ  لابند  مئاد ، هصق  نومرهق 

هشاب هدنز  یگُنت  يوت  هنوت ، یم  یهام  هگیم  یک 

! هشاب هدنرپ  هنوت  یم  ساوخ ، شلد  یک  ره  هگیم  یک 

سا هنوهب  عون  هی  طقف  ضوح  سایرد ، هب  شیگدنز  یهام 

سا هنود  ریسا  هک  ینوا  هش ، نومسآ  هنوت  یمن 

هزیرب ربت  دموا  داب  يراگزور  هی  يزور ، هی 

هزیرب رپ  هنوت  یم  ات  وتسرپ  لاب  زا  دموا 

! ندیرخ نوخ  ياهب  هب  ونوزخ  ندش  اپ  ابوخ 

ندیسر نومسآ  هب  ات  شیتآ ، نویم  ندز  رپ 

نیدلاردب مظاک  دمحم   / باتفآ ياه  هراپ 

(1)

دوب رفس  يایهم  »م  درمناوج »

دوب رس  هب  شیالوم  قشع  مدامد 

گرم هژاو  شناگدید ، قمع  هب 

دوب رثألادوقفم  هک  مدید  مدوخ 

(2)

هراپ راهچ  دش  تنت  ِرعش  ِبش 

هراتسُرپ تیاه  مخز  راهب 

: هرامه ِلایس  ِنوخ  رب  مَسَق 

! هرابود ییآ  یم  وت  ییآ ، یم  وت 
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(3)

يدوبن لد  میارب  ًالصا  الد !

يدوبن لحاس  ما  هیرگ  يارب 

دنتفر وت  ِنالاس  نس و  مه  همه 

!؟ يدوبن لباق  ارچ  مناد  یمن 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  ! / یشوماخ ار  وت  دابم 

تندش هکت  هکت  ینک  یم  هاگن  يریگ و  یم  شود  هب  ار  تنیمزرـس  ياه  هراپ  يود و  یم  .دزو  یم  رتدـنت  بش ، .تسا  هتفرگ  نافوت 
.داب رد  ار 

! رادرب رت  مکحم  ار  تیاه  ماگ  .ار  تنیا  زا  سپ  نیا و  زا  شیپ  ياه  لاس  يا  هدنام  هریخ  يا و  هداتسیا 

.زین ار  تیولگ  دنا و  هدرب  تراغ  هب  ار  تیاهزرم 

.دایرف تسا و  گنس  توکس ، تسا و  گنس  تیاه  تسد  رد  شوماخ ! دابم  درس ، دابم  تیاهدایرف 

يا هدنام  هریخ  .دننک  یم  بوکدگل  ار  تا  هناخ  اه  کنات  يا و  هدنام  هریخ  .تسا  هتخادنا  گنچ  ایاوز  رب  ناطیـش  يا و  هدنام  هریخ 
.دنز یم  هجض  هداهن و  نامسآ  ياه  هناش  رب  رس  سدقملا ، تیب  و 

تا هناخ  ياه  تشخ  .دننز  یم  جوم  نوخ  تروشک ، ياه  هناخدور  يا و  هدنام  هریخ  .دـنوش  یم  رپرپ  تناکدوک  يا و  هدـنام  هریخ 
.زره ياه  فلع  دنا  هدیچیپ  تنیمزرس  ياهزرم  رب  .دنا  هتفرگ  لاب 

؟ دزادنیب ورف  ار  کش  روانش  ياه  تخرد  ات  تساجک  ینزربت  تسد 

! تسیاب رت  مکحم 

! نک باترپ  یکیرات  تمس  هب  تناتشگنا  يال  هبال  زا  ار  هاگن  هچ  ره  ار ، دایرف  هچ  ره  ار ، گنس  هچ  ره 

هب نامـسآ  یخرـس  رد  ار  تنوخ  یمرگ  قفـش  منیب و  یم  كاخ  يوس  نیا  زا  ار  تنـشور  ياه  کلپ  نامـسآ ، هاـگرد  رب  هاـگرحس ،
.منیشن یم  هراظن 
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.وت اب  میوش  ادص  مه  ات  دنکشب ، ار  نامیاهزور  ِتلفغ  ِباوخ  ات  نک  اهر  كاخ  ياه  گر  رد  ار  تیادص  ياهزارف 

! دیآ شورخ  هب  هدرم  كاخ  نیا  ات  نک  دایرف 

! دنک تیاهر  تملظ ، ملظ و  ياه  هجنپ  ات  نک  دایرف 

! دنادرگزاب تنهیم  هدزامرس  كاخ  هب  ار  راهب  تدایرف ، ياه  هفوکش  ات  نک  دایرف 

! ار تیاهزرم  هراپ  هراپ  ینازیگنارب  ات  نک  دایرف 

.دراد زاورپ  گنهآ  گنس ، نک ؛ دایرف 

! نازورف تیاه  مشچ  رد  غارچ  هچ  ره  تیولگ و  رد  دایرف  هچ  ره  تیاه ، تشم  رد  گنس  هچ  ره 

! یشوماخ ار  وت  دابم 

! یشومارف ار  وت  دابم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ! / نک زاغآ  هرابود 

.تسشن راب  هب  ناتیاهدایرف  و  ... 

.دناشک یم  تنیمزرس  هب  ار  یتخب  شوخ  ِدیشروخ  هک  تسوت  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  همادا  نیا 

هیرگ قه  قه  ار  لاصو  نیا  يراذگب و  تدوخ  رهـش  ياهراوید  رب  رـس  یناوت  یم  هزغ »  » یمخز ياهراوید  زا  يرود  اه  لاس  زا  دـعب 
.تسا رت  بسچلد  هدنخ  زا  هک  يا  هیرگ  ینک ؛

.دنا هدیشک  شوغآ  رد  ار  هزغ » راون   » دندوشگ و لاب  رجاهم  ياهوتسرپ  نامسآ ، ياه  هنارک  زا 

! نوتیز تخرد  یهدرمث  ياهزور  يزوریپ ؛ زبس  ياهزور  نیا  داب  كرابم 

.دوش یم  یهتنم  يدازآ  ییاهر و  ياه  غاب  هب  هک  ییاه  هداج  نیا  تشاد  دهاوخ  همادا  نانچمه  و  ... 

.دجنگ یمن  هدودحم  کی  رد  لطاب ، قح و  هک  يدوب  هدیسر  دنلب  رواب  نیا  رب  ینز و  یم  دایرف  وت 

.تسا هدیسر  اقوهز » ناک  لطابلا  ّنا  لطابلا ، قهز  قحلا و  ءاج   » هیآ لیوأت  نامز  هک  يدوب  هدیسر  رواب  نیا  هب  وت 

.دنراد هگن  تراسا  ياه  هلیم  تشپ  رتشیب  نیا  زا  ار ، تقیقح  ِدیشروخ  دنناوت ، یمن  نیطایش ، ياه  تسد  هک  يدیسر  رواب  نیا  هب 
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.دوش یم  رتسکاخ  نیطایش ، هلهله  شوماخ  يادص  مگ ؛ ناذا ، ياه  هتسدلگ  نینط  ریز  ناطیش  يادص 

.دنریگ یم  ار  لالب  گنهآ  رطع  اه ، هنذأم 

هدژم ار  ناردـپ  لاصو ! هدژم  ار  اه  کشا  ییاهر و  هدژم  ار  اه  گنـس  راهب ! هدژم  ار  هتـسب  هنیپ  ياه  تسد  يدازآ و  هدژم  ار  اه  لخن 
زا یگدـنز  هدژم  ار  نارهاوخ  یگدـنز و  زا  يزاغآ  هدژم  ار  ناردارب  ناشیاهاعد ! نتـسشن  راب  هب  هدژم  ار  ناردام  اـه و  یتخـس  ناـیاپ 

! يدازآ ییاهر و  هچیرد 

ياه لاب  رطع  ریز  ار  رهـش  نامـسآ  هک  دـییوگب  ار  رجاهم  ياهوتـسرپ  دـننزب و  يدازآ  ياه  هفوکـش  ات  دـییوگب  ار  نوتیز  ياه  لخن 
! دنریگب لاصو 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  یهانپ  یب  ياه  لاس  هک  دندرگرب  هنایشآ  شوغآ  هب  رجاهم ، ناغرم  ات  دییوگب 

! يرگنب يدازآ  هچیرد  زا  ار  یگدنز  یناوت  یم  رگید 

.یهد مالس  نارباع  هب  ینزب و  مدق  یتحار  هب  رهش ، ياه  نابایخ  رد  یناوت  یم 

! ینک زاغآ  هرابود  ار  یگدنز  یناوت  یم 

روپ نامیلس  همطاف   / تسوت قح  یگدنز 

هرطاخ دیسررس  رد  یخیرات  رورغ  وت  .دنز  یم  هنعط  هوک ، يراوتسا  هب  تسا  زونه  هک  زونه  تزیخ ، هسامح  ياه  تسد  نیطسلف ! يا 
هب تتبالـصُرپ  ِناتـسد  رب  ار  يراگدـنام  هشیمه  ياـه  مخز  دیـشک و  نوخ  هب  ار  تیاـه  هچوک  رگناریو ، مادـک  وگب  .تماهـش  ياـه 

؟ تشاذگ راگدای 

ییادر اب  ار  تنادرم  هدرک و  رادـیب  ار  سدـقملا  تیب  تدایرف ، مادـک  هدـنام !؟ تا  يدازآ  ات  ردـقچ  نامز ! ياه  گر  رد  يراـج  يا 
!؟ هتخیگنارب عافد  هب  تیاه  هچوک  سپ  هچوک  ِزیرگنس  رد  رتسکاخ ، هلولگ و  زا  رو  هلعش 

نیمک تنیمزرـس  ِلد  رد  ناطیـش  يراد و  ار  يرادیاپ  اه  لاس  ِجـنر  شود ، رب  ریذـپان ! نایاپ  تا  هدارا  تسا و  گرزب  تمزع  ردـقچ 
.تسا هدرک 

ناطیـش مادـنا  رب  هزرل  یناشکب و  شتآ  هب  ار  تسینویهـص  هزوپ  ینک و  هزجعم  وت  ات  تسا  رظتنم  ناـهج  یتسین ؛ هزجعم  راـظتنا  رد  وت 
.يزادنیب

.تفای یهاوخ  تسد  ینشور  هب  دیشروخ ، ِلاب  اب  دناسر و  یم  يزوریپ  هب  ار  وت  ربص ، ِشودمه  تدیما ،

ص:33

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


! دراشفب ار  تیولگ  نارودُزم  ياه  هجنپ  رگا  یتح  دننک ، تخس  تیارب  ار  ندیشک  سفن  اهروخشال  رگا  یتح  تسوت ؛ قح  یگدنز 

! دریگب هشیمه ، يارب  وت  زا  ار  يدازآ  دناوت  یمن  سک  چیه  .راشفب  نیمز  رب  شیپ ، زا  رت  مکحم  ار  تیاهاپ 

روپ نامیلس  همطاف   / يزوریپ باوخ 

.دنیب یم  شیارب  بش  ره  ناطیش  هک  هدش  یباوخ  همانریبعت  نوچمه  نیطسلف ،

لسلسم دایرف  يادص  اب  شدنزرف  نز و  هک  يزور  دنرب ، یم  تراغ  هب  ار  شلاوما  هک  يزور  دننک ، یم  هلمح  شروشک  هب  هک  يزور 
ماگنه هچ  ناطیـش  نیا  سپ  یـشیوشت ! هچ  .دنامب  شروشک  رد  هشیمه  يارب  دهاوخ  یم  هک  يزور  دنوش و  یمن  رادیب  رگید  شیاه 

؟ دزیخرب تلفغ  باوخ  زا  دهاوخ  یم 

یم نیمز  رب  رـس  اه  نوتیز  دـیآ  یم  راجفنا  يادـص  هک  راـب  ره  تسا ، هدـنامن  تخرد  رب  ینوتیز  رگید  اـه  کـنات  شرغ  يادـص  زا 
.دنریگب هانپ  ات  دنراذگ 

دنهد یمن  هفوکش  رگید  شناتخرد  .دنا  هتفرگ  هانپ  نما  كاخ  ریز  رد  نمشد  زا  سرت  هب  اه  هناد  نوچ  دوش ؛ یمن  زبس  رگید  شنیمز 
.دنزیرب نیمز  رب  نمشد  داب  زا  هک 

ایرد جاوما  هک  ییاه  گنـس  اب  دـنا و  هداتـسیا  راوتـسا  ناتخرد ، نیا  نوچمه  دـنا ، يرادـیاپ  تمواقم و  هروطـسا  هک  شناـمدرم  اـما 
.دنا هتفرگ  هناشن  ار  فلاخم  ياهداب  تسا ، هدروآ  ناغمرا  هب  ناشیارب 

.دراذگ یمن  شکاخ  زا  رت  فرط  نآ  مدق  دراد و  یمنرب  سدقملا  تیب  سدق و  زا  مشچ  نیطسلف ،

.تسا راودیما  تسا و  هدید  اهراب  ار  يزوریپ  باوخ  وا 

یمیظعلادبع همطاف  / دز یهاوخ  دنخبل  مه  وت 

.دوش یم  رارق  یب  دهد و  یم  ناج  تناناوج ، دایرف  ندینش  اب  مبلق  اهزور  نیا 

.مناشک یم  شتآ  هب  هظحل  هب  هظحل  مدوجو  رد  ار  میاه  سوسفا  منک و  یم  رورم  ار  تَرَوآدرد  ياه  هنحص 
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.دنک یم  رتدایز  ارم  حور  شتآ  هک  تسوت  ياه  کشا  ياه  هلعش  نیا 

.دنک یمن  اود  ار  يدرد  اهدرد  نیا  اما  موش ؛ یم  هلاچم  مچیپ و  یم  مدوخ  رد 

.دندوب هدرک  كاخ  رد  ناردام  ار  ناشیاه  هناد  دیما ، رازه  اب  يزور  هک  ار  ییاه  لگ  يراپسکاخ  مَرَوآ  یمن  بات 

.منک یم  رو  هلعش  مدوخ  رد  ار  میاه  هآ  مزادنا و  یم  ریز  هب  ار  مَرَس 

.منک یمن  يرگید  راک  حیبست ، ياه  هناد  ندناخرچ  توکس و  زج 

یمرب وت  هب  ار  دنخبل  دـنوادخ  هک  مراودـیما  یلو  دـنرذگ ؛ یم  رت  خـلت  میاهزور ، دـنا و  هدـش  رتریگلد  مرهـش ، نارتوبک  اه ، یگزات 
.دنادرگ

.تا هلاس  نیدنچ  هدش  کشخ  دنخبل  ییافوکش  هب  تسا  هدنامن  يزیچ  یهلا ، گرزب  هدعو  تسا  کیدزن 

.تا یگدنز  ناور  ياهدور  دتفیب  نایرج  هب  هرابود  هک  تسا  هدنامن  يزیچ 

.تلادع دیشروخ  عولط  هب  تسا  هدنامن  يزیچ 

دنوش و یم  کیدزن  رگیدکی  هب  تتـسد  ود  هک  منک  یم  ساسحا  .یتلادع  یب  ياه  بش  تسا  هدیـسر  اهتنا  هب  هک  منک  یم  ساسحا 
.ار تا  يزوریپ  دننک  ینامداش  دنهاوخ  یم 

.تناناوج هتسخ  ياه  مشچ  شوماخ و  ياه  هبارخ  ترهش و  هدیکشخ  ناتخرد  هب  ددرگ  یمرب  یگدنز  هک  منک  یم  ساسحا 

.نک رتشیب  دراب ، یم  وت  رطاخ  هب  اهزور  نیا  هک  ینامسآ  ندید  اب  ار  تدیما 
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نامز هچیرد  زا 

( هر  ) یمق سابع  خیش  تشذگرد 

هراشا

هبنش

نمهب 1384  1

هجح 1426 يذ   20

Jan.21.2006

یجنپ هجیدخ   / توکلم ات 

ار يراگتـسر  هار  تنامـشچ ، نشور  سوناف  يا و  هداتـسیا  سدقم  تاملک  يال  هبال  رد  منیب ؛ یم  ار  وت  منز و  یم  قرو  ار  حـیتافم » »
لباقم رد  دوهـش  فشک و  زا  يا  هچیرد  دـیاشگ  یم  تاملک و  تعـسو  رد  میـسن ، نوچ  دزو  یم  تنـشور  روضح  .دـهد  یم  مناشن 

! نم ریحتم  نامشچ 

هداس و هچ  ار  تباجا  تسدرود  ياه  هخاش  تناتسد ، .تا  ینامـسآ  یناحور و  تمه  نآ  اب  يوش ؛ یم  میهـس  نم  ییاهنت  تولخ  رد 
! منیچب تفرعم  ياه  بیس  ات  دناسر  نم  هاتوک  ياه  تسد  هب  هنانابرهم ،

! درک ریسفت  میارب  ار  قشع  هملک  هملک  زیگنا ، لد  نشور و  ردق  هچ  داد ، یم  رون  ثیدح و  شوخ  يوب  هک  تیاه  بل 

راومه میارب  ار  تشهب  هدـش  مگ  هار  تروضح ، نشور  سوناف  تسدالاب و  ياه  هظحل  اـب  داد  یتشآ  ارم  تنامـشچ  ِیناـحور  نوسفا 
.درک
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بارـش تاملک ، نادـنخ  هشیمه  ياقـس  مدرک و  یم  ور  حـیتافم »  » هب متفای ، یمن  يزیرگ  هار  اه ، تمالم  نایغط  زا  هتـسخ  هک  راب  ره 
 . ...ما يدیماان  ییاهنت و  ياه  هظحل  ماج  رد  تخیر  یم  دیما ،

یم اوجن  ار  ناش  یگتفیـش  زور  ره  هک  نادیهـش  ياه  بش  همین  ّبر » اـی  ّبر  اـی   » يادـص رد  نشور و  هداجـس  رد  يراد  ناـیرج  وت 
.اه نامسآ  شوگ  هب  دندرک 

رد ناگدنام ، هار  رد  ام  تفرعم  شنیب  هب  دوشگ  وت  نشور  ناتسد  طقف  ار  هرجنپ  نیا  هک  باجتسم  ياهاعد  مامت  رد  يراد ، نایرج  وت 
اج همه  اج و  همه  اه ، همان  ترایز  رد  اه ، تاجانم  رد  فاکتعا ، هناقـشاع  ياه  هظحل  رد  ریبک ، نشوج  دنب  دـنب  رد  ردـق ، ياه  بش 

.يراد روضح 

.ناگتفیش نازوس  هنیس  رد  هدرک  اپ  هب  یشتآ  تهاگن ، زیخاتسر 

.ار هبوت  ياهرد  يدرک  زاب  ترفغم و  راومه  هداج  هب  يا  هدناشک  ار  ناراک  هانگ  یهایسور 

.دشخب یم  نم  ياه  تسد  هب  ار  تباجا  ياه  لفق  دیلک  وت  تمه  ناتسد 

.يزاونب تیاه  ماگ  رطع  هب  ار  توکلم  ات  يراد  یمرب  مدق  نئمطم  مارآ و  و  ... 

.دنرت قاتشم  نامسآ  ياه  هچوک  ار  تسفن  ياکنخ 

.دوش یم  تهار  هقردب  تاولص ، اعد و  زا  ییایرد  يور و  یم  وت 

.يراد نایرج  زونه  وت  و 

.يریگ یم  ناج  مناوخب ، هک  ییاعد  ره  اب 

.يوش یم  هدنز  تاولص ، ره  اب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / ملق هماکچ 

یم رکف  يزورما  هب  .دنام  دهاوخ  هتخورفا  نانچمه  وت ، ياناوت  ياه  تسد  هب  ندیـسر ، نشور  ياه  هار  هک  منک  یم  رکف  يزورما  هب 
.تسا هلاو  ياه  ناسنا  تاظحل  شخب  شمارآ  تملق ، ياه  هماکچ  هک  منک 

دـناشک و یم  نانج  عیفر  ياه  غاب  ات  ارم  دزیمآ و  یم  مه  رد  نانجلا  حـیتافم  اب  متوکـس ، ياه  هیناث  هک  مشیدـنا  یم  یبان  تاظحل  هب 
.دناوخ یم  ارف  نایبورک  جارعم  هب  ار  ملد  جارعم ،»  » ياعد
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هعمج هشیمه  .دنک  یم  مراشرس  ع )  ) الوم ياه  سفن  رطع  زا  دریگ و  یم  ار  میاه  تسد  لیمک ،»  » هک مراپـس  یم  لد  ییاه  هظحل  هب 
دنوادخ ینامهم  هب  مشوپ و  یم  هیعدا  زا  ینهاریپ  ریبک ،» نشوج  ياعد   » اب ار  مردق  ياه  بش  دوش و  یم  زیوالد  هبدن »  » رطع اب  میاه 

.موش یم  هدناوخ  ارف 

.تسوت ملق  تمرح  هب  هدرتسگ ، هرفس  همه  نیا  و  ... 

!؟ دیاشگن یلاعت  يراب  تمحر  يایرد  تمس  هب  یهار  دوش و  قرغ  نانجلا » حیتافم   » نارک یب  يایرد  رد  هک  یقشاع  تساجک 

!؟ دشکن نیمز  ياه  هناش  هب  یتسد  دوشن و  رت  خارف  تیاهاعد  رطع  زا  هک  تسا  ینامسآ  ياه  هنزور  مادک 

هب یهار  زاب ، ياـه  هرجنپ  نارازه  و  همئا » تراـیز   » اـت اروشاـع » تراـیز   » و ریبک » نشوج   » و لـسوت »  » اـب هک  ییاـه  هداـج  تساـجک 
!؟ دیاشگن نامسآ 

و ... 

.تسا هدنام  هنادواج  تریذپان  یگتسخ  ياه  هناش  تمه  هب  نانجلا ،» حیتافم   » هک ار  وت  دید ؛ دیاب  دنلب  دیمان و  گرزب  دیاب  ار  وت 

، تسا هدیشخرد  خیرات  كرات  رد  تیاه ، يراد  هدنز  بش  تمرح  هب  لامآلا ،» یهتنم   » هک ار  وت 

.دلابب تروضح  هب  دشاب و  راشرس  وت  مان  دای و  زا  خیرات  يولگ  ات  يدز  مقر  ار  مومهملا  سفن  هک  ار  وت 

یم ار  البرک  كاخ  نوخ  يوب  تیاه  تسد  تسا و  هدروخ  هرگ  همئا  بئاـصم  اـب  تا ، یناگدـنز  هظحل  هظحل  هک  تفگ  دـیاب  ار  وت 
.تسا زیربل  اعد  تاجانم و  رطع  زا  تیاه  هناش  دهد و 

، تناهد .تسا  تبث  نانچمه  خـیرات ، هنیـس  رب  تدای  تسا و  يراج  تاولـص  اه و  مالـس  رد  تماـن  هک  هنوگ  نآ  یتسیز ؛ گرزب  وت 
.درک یم  شوارت  تاجانم  اعد و  تملق  نابز  زا  دیوارت و  یم  ار  یتشهب  ياه  هنایزار  يوب 

! دوب هتسشن  تاجانم  هب  تیاه ، مشچ  لالز  تشپ  رهش ، یتشون و  یم  وت 

.دنداد یم  نایبورک  نایشرع و  تسد  هب  تسد  دندوشگ و  یم  لاب  متفه  نامسآ  ات  تیاه  هتشون  رطسرطس  یتشون و  یم  وت 

.دش یم  هدیشک  رون  زا  ییاه  هداج  ادخ ، تاقالم  ات  هلپ  هلپ  تیاه ، هتشون  هملک  هملک  زا  یتشون و  یم  وت 

.دش یم  ناقشاع  نافراع و  ياه  ماگ  سوناف  ندیسر ، ياه  هار  یتشون و  یم  وت 

.دندرک یم  یهارمه  تشهب  عیفر  ياه  غاب  ات  ار  وت  یهلا ، هکئالم  یتشون و  یم  وت 

.دوارت یم  نادباع  نافراع و  ياه  لد  میرح  رد  تملق  رطع  زونه 
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( هر  ) رامت مثیم  تداهش 

هراشا

هبنشود

نمهب 1384  3

هجح 1426 يذ   22

Jan.23.2006

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / ...اه لخن  جارعم 

زا هلیبق ، رواب  قفا  هک  اجنآ  دـشاب ؛ هتـشاذگ  گرم  ياه  هناش  رب  رـس  توکـس ، هک  اجنآ  تسا ، یگدـنز  يارب  یگنت  هچیرد  توکس ،
.دورن رتالاب  نادالج ، زیت  غیت 

« الو  » تیاه نایرـش  رد  هک  اجنآ  دنناکتب ، تنماد  زا  ار  جومت  دنهاوخب  یـشاب و  ایرد  هک  اجنآ  ندز ، دایرف  يارب  تسا  يدـب  راگزور 
.دنریگب وت  زا  ار  هللا  لآ  بح  ات  دنهاوخب  دشاب و  يراج  نوخ  ياج  هب 

اه یکیرات  هدودحم  رد  هک  دـشاب  دـنلب  ردـق  نآ  وت  رواب  دـشاب و  هدرک  رپ  ار  رهـش  ياه  هچوک  مامت  نهذ  یـشوماخ ، يوب  هک  اجنآ 
! یجنگن

.يراد هنیرید  دنویپ  لخن ، اب  هک  ییوت  .دش  دهاوخ  عورش  اه  لخن  زا  وت  جارعم  .دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  وت  قازرلاراد ،» »

.دنناوخب ارف  ینامهم  هب  ار  وت  ییوگ  دنهد ؛ یم  تداهش  يوب  هسانک »  » هتخوس ياه  كاخ 
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امرخ رد  ار  تداهش  ینیریـش  ردقچ  .درک  تا  هتـسخ  ياه  هناش  نابیاس  ار  شیاه  هناش  لخن ، ردقچ  یتسـشن ! تخرد  نآ  ریز  ردقچ 
! يدیدنخ یتشاذگ و  نآ  غاد  نت  رب  رس  يدیشک و  شوغآ  رد  ار  لخن  نآ  ردقچ  تشاذگ ! تناهد  رد  تخیر و 

! تفگ یم  اه  هاچ  اب  تیالوم  هک  هنوگ  نآ  يدرک ، همزمز  تخرد  اب  ار  تیاه  هتفگان  ردقچ 

! نیشن بش  یلاها  مشچ  رد  يوش ، یم  هتخانش  گنسرف  نارازه  زا 

! يدنخ یم  وت  دندنب و  یم  لخن  رب  ار  وت  قشع ، مرج  هب 

! يدنخ یم  وت  دنُرب و  یم  مه  ار  تیاهاپ  ار و  تیاه  تسد  قشع ، مرج  هب 

! يدنخ یم  وت  دنشک و  یم  راد  رب  ار  وت  قشع ، مرج  هب 

! يدنخ یم  وت  دنشک و  یم  نوریب  تناهد  زا  ار  تنابز  قشع ، مرج  هب 

يارب دراذگ و  یم  اهنت  شیاه  ضغب  مامت  اب  ار  هتخوس  نیمز  درتسگ و  یم  لاب  رهـش ، نامـسآ  رد  دوش و  یم  هدـنرپ  تا  هدـنخ  و  ... 
.دریگ یم  باتش  اه  جوا  هب  هشیمه 

.دنک یم  باریس  ار  وت  تاقافتا ، زا  ینز و  یم  مدق  تیالوم  هناش  مه  هفوک ، گنت  ياه  هچوک  رد  هک  ینک  یم  رورم  ار  تتارطاخ 

راد و خـلت  يادرف  .تسا  ربخ  همادا  يوجو  تسج  رد  تقاتـشم  ياه  مشچ  .يزرل  یمن  تدوخ  هب  وت  دـهد و  یم  ار  وت  تداهـش  ربخ 
.دوش یم  زاب  هدنخ  ياه  هفوکش  هب  تنابل  دیوگ و  یم  وت  اب  ار  لخن 

.دریگ یم  تباجا  رطع  دیاشگ و  یم  نامسآ  هب  شوغآ  وت ، رکش  ياه  تسد 

* * *

.دننیشن یم  روش  هب  اه  لخن  ار  تنت  جارعم 

.دننک یم  تفاوط  تا  هتسخ  ياه  هناش  یلاوح  رد  اهوتسرپ 

! ینز یم  دنخبل  نایشرع  هب  نامسآ ، رد  وت  دنراد و  یمرب  رود  اهداب ،

یجنپ هجیدخ   / هوکشاب زاورپ 

.دـیزگ یم  هنال  شیادـنلب  رب  دـش و  یم  یکچوک  کشجنگ  تلایخ ، اهزور ، اه و  بش  هک  نامه  مثیم ! تسوت  ياهوزرآ  لـخن  نیا 
! يدرک یم  شباریس  تا  هناقشاع  ياه  کشا  هب  هک  نامه 
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! دشاب يزاغآ  ار  تخرس  زاورپ  ات  هداتسیا  هوکشاب  زبس و  هچ  نیبب 

.دش زاغآ  نیا  زا  شیپ  تا  هصق 

هچغاب هب  ور  دوشگ  یهلا  رارـسا  زا  يا  هدرپ  الوم  هک  يا  هظحل  نامه  زا  تسرد  هداـهن ؛ وت  تشونرـس  هب  مدـق  لـخن ، نیا  اـهرت  شیپ 
 -. دیشک دنهاوخ  راد  هب  قشع ، هب  فارتعا  رطاخ  هب  ار  وت  هک  هدماین -  ياهزور  رد  داد  نیشن  لد  یقافتا  زا  ربخ  وت و  دوهش 

یم دنـسانشب ؟ ار  وت  هنوگچ  دنتـسشن ؛ راـکنا  هب  دنتخانـشن و  دوب ، قشع  مسجت  هک  ار  تیـالوم  تسا ، هدـعو  نآ  ققحت  زور  زورما  و 
.یلع ياه  یبوخ  رب  دنزادنایب  هدرپ  دنهاوخ  یم  .ار  يزع »  » و لبه »  » و تال » ، » دننک هدنز  هرابود  دنهاوخ 

.شیوخ گنرین  غورد و  رتسکاخ  سپ  رد  دننک  نامتک  ار  الوم  ياه  تلیضف  دنهاوخ  یم 

! يراد یلع  قشع  ورگ  رد  لد  هک  مثیم ، وت  زا  رتهب  یسک  هچ 

 . ...ار هناجرم »  » دنزرف دنک  یم  رواب  هفوک  يرادرب ، ع )  ) یلع زا  تسد  وت  رگا 

.دوش یم  عورش  تا  هرجنح  زا  نافوت 

.ناشقافن لهج و  نمرخ  رب  دنیآ  یم  دورف  راو  هقعاص  دوش و  یم  یکتپ  تاملک ،

.يریگ یم  هرخس  هب  ار  نایدورمن  ییاشگ و  یم  یلع  حدم  هب  نابز  هداتسیا و  راو  لیلخ  شتآ  هنایم  رد 

.دوش یم  ریزارس  تنامیا  ياه  هخاش  زا  تفرعم  امرخ  امرخ 

.لخن کی  زارف  زا  ار  تخرس  زاورپ  هصق  ییوگ ؛ یم  ار  تا  هصق 

هچ .یـشیدنا  یم  تریذـپ  لد  تشونرـس  هب  مارآ ، نئمطم و  ادـخ ، ِینابرهم  تشپ  وت ، دـنزیخ و  یمرب  راکنا  هب  ار  تا  هصق  ناروابان ،
! يورب گرم  زاوشیپ  هب  یلع ،»  » هار رد  هکنیا  زا  رت  هوکشاب  يریدقت 

! يا هتخیوآ  نآ  زا  ار  دوخ  تلایخ ، رد  اهراب  اهراب و  هک  نامه  تسوت ؛ ياهوزرآ  لخن  نیا 

! یتسشن هبرجت  هب  اهراب  ار  قافتا  نیا  هلپ ، هلپ 

.ار یلع »  » تیناقح هژاو  هژاو  يراب ، یم  مه  زاب  وت  ...ار و  تا  یگرزب  دروآ  دهاوخن  بات  راد ، نیا 

.دور یم  رانک  مه  قشع  هدرپ  نیرخآ 

.دندنبب ار  تیاز  نافوت  ناهد  دننک و  تشوماخ  دنهاوخ  یم 
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.دریم یمن  هاگ  چیه  یلع »  » هک دننادب  ات  ییوگ  یم  قشع  زا  نانچمه  وت  دنهاوخ و  یم  هتسب  ار  تیاه  بل 

.دوش یم  رارکت  یلع » »

.دنام یم  یلع »  » هشیمه هرامه و  یلع  و  اه » سیوا  «، » اه مثیم   » رادرک رد  دنک ؛ یم  یلجت  هظحل  ره  زور و  ره  یلع » »

«! رامت مثیم   » كرابم تهوکشاب ، زاورپ 

یقلاخ یلع   / قشع يالوش 

دیـشروخ ندرک  ناهنپ  دـصق  هک  ینیب  یم  يربا  نوچ  ار  نامز  روج  هک  هاگ  نآ  ینک ؛ یم  اهر  دایرف  يولگ  رد  ار  تا  هدرـشف  ضغب 
.دراد ار  تقیقح 

یم دوخ  هب  اه  لخن  ینز و  یم  دایرف  .ددرگ  یم  نایع  باقن  سپ  رد  ياه  هرهچ  دوش و  یم  هدـیرد  قافن  ياه  هدرپ  ینز و  یم  دایرف 
.دننیشن یم  هراظن  هب  خیرات  گرب  گرب  رد  ار  تمان  نایرج  تکرح  یب  اه ، بآ  دنزرل و 

.درگن یم  تریح  مشچ  هب  ار  تعاجش  همه  نیا  ناهج ،

.ینک یم  کح  رهش ، هتسب  ياه  هچیرد  مامت  رب  ار  تیالوم  مان  ینز و  یم  دایرف 

نازادگ یناشفشتآ  ییوگ  هک  دنک  یم  رشتنم  ار  تمالک  مرُه  ینافوت  مکحم و  نانچ  نآ  تسفن  .دنـسانش  یمن  ار  يا  هزرل  تناوناز ،
قشع يالوش  .دریگ  یم  هنابز  وت  بلط  قح  دایرف  زا  تسا ، یکاپان  یتسپ و  هچ  ره  هک  نانوچ  دشک ؛ یم  هنابز  تا  هنیس  زا  نیـشتآ  و 

.دروآ یم  دورف  میظعت  رس  ار  ترورغ  نامسآ ، دصقر و  یم  تتماق  رب 

.دهد یم  ساکعنا  ار  وا  ریظن  یب  تافص  تساک ، مک و  یب  تنابز  دواک و  یم  ار  تیالوم  لیاضف  تنهذ 

.دنام یم  تکرح  یب  تمالک  مرش  زا  نیمز  دوش و  یم  قیقر  تیاپ  ریز  كاخ ،

ار تیادص  كاوژپ  اهراوید ، وت و  اب  دوش  یم  ادص  مه  رهـش ، .دیامیپ  یم  ار  نامز  ياهتنم  یب  هنهپ  تیادـص ، نینط  ینز و  یم  دایرف 
.دناکشخب ار  تکاخ  رد  هدینت  هشیر  دناوتن  سک  چیه  هک  نانچ  يا ؛ هدش  یتخرد  .دنهد  یم  خساپ 

اه ناهد  معط  رد  ار  ع )  ) یلع روش  دیور ، یم  لخن  رب  هک  ییامرخ  ره  ات  يزیر ؛ یم  كاخ  هدـیکورچ  تسوپ  رد  ار  تهاگن  باهتلا 
.دنک يراج 

ص:42

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


راـگنا هدـمآ ، راـتفرگ  وت  هجنپ  رد  هک  تسوا  راـگنا  .دـناوخ  یم  ار  وت  گرم ، هدز  تلجخ  هچ  یناوـخ و  یم  ار  گرم  هناقـشاع  هچ 
! دوش یم  هضبق  وت  ياه  تسد  رد  هک  تسوا 

ار نامز  هک  تیادـص  نینط  اب  اما  دـنیبب ؛ شمارآ  گنر  وت  زا  دـعب  ناشمارآان  رطاخ  رگم  ات  دـننک  شوماخ  دـنهاوخ  یم  ار  تیادـص 
هب هک  يونش  یم  ار  ع )  ) یلع ياه  ماگ  هدش ، بورغ  .تسا  دنلب  ناذا  يادص  نک ! شوگ  درک ؟ دنهاوخ  هچ  هدرک ، شیوخ  روحسم 

؟ دور یم  دجسم 

اما يزاون ؛ یم  دـنخبل  هب  يدـنارورپ ، تنآرق  ياه  هیآ  اب  اه  لاـس  هک  ار  تراد  هبوچ  یـسوب و  یم  ار  تندرگ  رب  هدـش  هقلح  ِباـنط 
نیا تسا  ع )  ) یلع يابرلد  يادص  یـشیدنا ؟ یم  هچ  هب  مثیم ! .دناوخ  یم  ار  وت  هک  يونـش  یم  ار ، تیالوم  يادص  يونـش  یم  زونه 

تدای هب  نامـسآ  تسیاب ! مکحم  وت  .دنک  نهپ  رهـش  هدـیکت  ياهراوید  رب  ار  دوخ  هایـس  نماد  بورغ ، راذـگب  .دـناوخ  یم  ار  وت  هک 
مان ياوجن  دـنیوگ و  یم  رکذ  تیاـه  بل  .تسا  هداـتفا  رهـش  مارآاـن  رکیپ  رب  هزرل  .دـناشوپ  یم  يور  دیـشروخ ، دـیرگ و  یم  نوخ 

.دنهد یم  زاوآ  ار  تیالوم 

.دنک یم  تهاگن  هدز  تلجخ  گرم ، زونه  دنشک و  یم  راظتنا  ار  وت  کئالم ،

اب ار  ایند  رادقم  یب  هفحت  یتقو  دـید ، ناوت  یم  ار  وت  مه  زونه  نایاپ ! یب  دـنخبل  يا  نامـسآ ! يا  راگزور ! ررکم  دایرف  يا  مثیم ! هآ ،
.ینک یمن  ادج  تنادنخ  نابل  زا  دنمشزرا  یجنگ  نوچ  ار  تیالوم  مان  یتقو  يریگ و  یم  رخسمت  هب  شیوخ  ياهدنخبل 

، داب .تندرگ  رب  دوش  یم  هقلح  بانط  دـنز و  یم  گنچ  تنماد  رب  كاخ  .يوش  توکلم  یهار  يراپـسب و  دـیاب  شلها  هب  ار  ناـهج 
.دیوگ یم  ع »)  ) یلع ای   » مه داب  راگنا  اما  درازآ ؛ یم  ار  اه  شوگ  نالهاان ، هناتسم  ياه  هرعن  .دنک  یم  هلان  كالفا ، دنز و  یم  هجض 

؟ دنک ادج  اهدای  زا  ار  وت  يادص  دناوت  یم  يا  هناتسم  هرعن  مادک  مثیم !

يریما نیسح   / قیاقش لثم 

ییالال میارب  هک  مردام  .چیه  رگید  هدیرفآ و  مسبت  يارب  ار  وا  ادخ  راگنا  ددنخ ؛ یم  مادم  ابیز ، یتروص  یمخز و  یندـب  راد ، يالاب 
، یلع بُح  رت ؛ نیریـش  هکلب  میوگ  یم  نم  تفگ ؛ یمن  بوخ  یلو  تسا ، نیریـش  لسع  لثم  ع ،)  ) یلع قشع  تفگ  یم  دـناوخ ، یم 

.تسا تداهش  شنامرد  هک  تسا  یتخس  درد 
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طقف و دیـشک ، یم  شود  هب  ار  دوخ  راد  هبوچ  شرمع  مامت  هک  وا  تسوا ؛ هدـنبیز  ندوب  راد  يالاب  هک  منیب  یم  ار  یندـب  راد ، يالاب 
(. ع  ) یلع بُح  رطاخ  هب  طقف 

! تلاح هب  اشوخ  ینارون ؛ يا و  هدش  ابیز  ردقچ  ندوب ! راد  ِرس  دیآ  یم  تدنلب  یناشیپ  هب  ردقچ 

.قیاقش لثم  هلال ، لثم  يا ، هدش  خرس  هدمآ ، رتولج  تا  هنیس  يا ؛ هدش  تا  یناوج  لثم  يا ! هدش  ابیز  ردقچ 

تـسد تنامـشچ ، ياه  هژاو  رد  هک  منیب  یم  ار  ناهج  نارعاش  .تسا  ع )  ) یلع حدم  رد  رعـش  نیرتابیز  وت  رکیپ  نم ! يومدیپس  لزغ 
شتیناقح و يارب  یلالدتـسا  ییابیز  دنا و  هدش  لزان  وا  تعن  رد  نآرق  ياه  هیآ  هک  تسا  یهاشداپ  حدـم  وت  نوخ  .دـنناوتن  ندـیزای 

.تسوا تیمولظم  خیرات  زا  يا  هراعتسا  تردق 

.دنَاوت هاگن  زا  یلیثمت  هعیش ، نادهاش  مامت  ردیح ! يامیس  شوخ  راد  هب  رس 

هنوگچ دخرچ ، یمن  ع )  ) یلع حدم  هب  زج  هک  ینابز  .دنتشاد  ع )  ) یلع هب  مانشد  راظتنا  وت  زا  هک  اهنآ  تقامح  رب  دریگ  یم  ما  هدنخ 
ییابیز تفگ  دوش  یم  رگم  .تسا  یبوخ  رخآ  لوا و  ع )  ) یلع درک ؟ داـی  يدـب  هب  ار  ع )  ) یلع دوش  یم  رگم  ًالـصا  دـیوگب ؟ وا  مذ 

!؟ تسا کشخ  ایرد  تفگ  دوش  یم  رگم  تسا !؟ کیرات  دیشروخ  تفگ  دوش  یم  رگم  تسا ؟ تشز 

؛ تسا هتـسشن  قح  ياج  رب  ترکیپ  الاح  یلو  دـندوب ؛ هتـسشن  مه  ياج  هب  لطاب  قح و  هک  یناـمز  رد  يدوب  تقیقح  زا  يا  هناـشن  وت 
.دنا هداد  رارق  ع )  ) یضترم ناقشاع  صاخ  ار  تداهش  .تسا  ع )  ) یلع نابحم  ياج  راد ، يالاب  رخآ 

! كرابم تتداهش 
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ص)  ) مالسا ربمایپ  هلهابم  زور 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1384  5

هجح 1426 يذ   24

Jan.25.2006

هدازرکاذ نیسح  دیس   / رفن جنپ  نیمه 

هلماعم تسا ، روطچ  امـش ، ناکدوک  همه  يازا  هب  كدوک  ود  ناتنانز و  لُک  لباقم  رد  نز  کـی  امـش ، نادرم  ماـمت  ربارب  رد  درم  ود 
؟ تسا یبوخ 

!؟ دیتفریذپ یمن  ار  نآرق  قطنم  هک  دیدوبن  امش  رگم  دشکب !؟ اجنیا  هب  راک  دیدوب  هتساوخن  امش  رگم 

!؟ میروایب هلهابم  يارب  ار  نامناسک  نیرتزیزع  دیدوب  هتفگن  رگم  مینک !؟ هلهابم  مه  اب  دیدوب  هتساوخن  رگم 

یکدوک نز و  درم و  همه  نیا  ینعی  دیزگ ؟ یم  نادند  هب  تریح  ِتشگنارـس  دیا و  هداتـسیا  ارچ  سپ  دش ؛ هچ  .میدـمآ  مه  ام  بُخ ،
؟ نارجن ناگرزب  يا  تسا  هدش  هچ  ار  امش  دننک ؟ هلباقم  رفن  جنپ  اب  دنناوت  یمن  دیا ، هدروآ  اجنیا  هب  هک 

! دیا هدش  نامیشپ  دیراد و  تشگرب  مزع  دنکن  دیا ؟ هتخادنا  نییاپ  ار  ناتیاهرس  ارچ 

؟ دیدز یم  یبلط  قح  قح و  زا  مد  هک  دیدوبن  امش  رگم  هچ ؟ ناتلوق  سپ 

؟ دینازیرگ رون  زا  هرپ ، بش  لثم  ارچ  سپ  .باتفآ  مه  نیا  تقیقح ، مه  نیا  رگید ، دییایب 
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.میراد يرترب  دبات  یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  ره  رب  هکلب  امش ، رب  اهنت  هن  هک  يرفن  جنپ  میرفن ، جنپ  نیمه  ام 

! رفن جنپ  نیمه  میرفن ، جنپ  نیمه  ام 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اسک لآ  دیشروخ  جنپ 

هتـشاذگ تیناقح  ياه  هناش  رب  رـس  دـیما ، هک  هاگ  نآ  تسا ، موهفم  یب  يا  هژاو  تنت ، میرح  رد  سرت  .دنتـسین  ناساره  تیاه  مشچ 
.دشاب

.دلابب دیشروخ  جنپ  ياه  هناش  رب  نامسآ  ات  تساوخ  ادخ  و  ... 

.دزانب دیشروخ  جنپ  شبات  هب  اه ، ناشکهک  هک  تساوخ  ادخ  و 

.دنامب هدنز  هام ، جنپ  راونا  هب  نیمز ، ات  تساوخ  ادخ  و 

.دننک یم  مشچ  همرس  ار  ناشیاپ  كاخ  نایشرع ، دزان و  یم  ناشندوب  هب  نیمز 

؟ دناشکب بش  هلهابم  هب  ار  دیشروخ  ات  هثراح » وبا   » هتفرگ كاخ  ياه  هناش  تساجک 

؟ دزیرن ورف  لیزنت ، ياه  هیآ  لباقم  رد  هک  يا  هتسکش  ياه  بیلص  تساجک 

؟ دلابن دوخ  رب  دنک و  ملع  دق  شرع ، ياه  هتسدلگ  لباقم  رد  هک  ییاهریِد »  » تساجک

؟ دزیرن ورف  دیامیپب و  ار  هلهابم  ياه  هار  ابع ،» لآ   » هناش رد  هناش  هک  اهنآ  یلاشوپ  رورغ  تساجک 

؟ دنیشنن مرش  قرع  شتروص  رب  درادرب و  نامسآ  رب  رس  هبعک ، هناش  مه  هک  نارجن » ياهاسیلک   » تساجک

.دشاپن نیمز  رب  ابع  لآ  ياعد  ياه  تسد  ینیشن  بش  هب  هک  ینامسآ  تسین 

.دراذگن توکس  لحاس  رب  رس  ابع  لآ  تبیه  جوم  ریز  هک  ییایرد  تسین 

.دیاشگن اهنآ  رب  ار  قفش  رون و  ياه  هنزور  اسک ، لآ  دیشروخ  جنپ  تمرح  هب  هک  يا  هتسب  ياه  هزاورد  تسین 

* * *

یتسه هنیس و  رد  حون  هینکـس  یهارمگ ! هیت  رب  یمـشچ  دراد و  نامـسآ  رب  یتسد  .تسا  هار  رد  بش  اب  هلهابم  تمـس  هب  رون ، لوسر 
.شا هراونت  رد  يوبن 

.تسا هدروآ  هاگنیرفن  هب  شدوخ ، هناش  هب  هناش  ار  شرادن  راد و  مامت 
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.دجنگن هقدح  رد  نارفاک  نایصاع و  روابان  مشچ  ات  تسا  هدروآ  دوخ  ياپ  هب  اپ  ار  شا  یتسه  مامت  اه و  یشوخلد  مامت 

.تسین ملکت  يارای  ار  ناشیاه  نابز  دوش و  یم  تسس  نتفر  زا  ناشیاهوناز 

! دنک نیرفن  ار  هار  هدرک  مگ  موق  نیا  درادرب و  نامسآ  رب  یتسد  ملاع ، تاقولخم  فرشا  رگا  ياو 

! دروخب هرگ  هکئالم  نیمآ  ياه  تسد  اب  ریما ، ياعد  ياه  تسد  رگا  ياو 

! دکچب نیرفن  هنشت  نابایب  رب  همطاف  ياه  کشا  رگا  ياو 

! دوش زاب  رس  زا  تباجا ، يارب  ع )  ) نسح زبس  همامع  رگا  ياو 

! درادرب نامسآ  هب  ار  شکچوک  ياه  تسد  دیآرب و  رگج  زا  ع )  ) نیسح هآ  رگا  ياو 

! تشگرب يراوخ  تفخ و  زا  يراب  هلوک  اب  دیاب 

! درک لوبق  هتفرگ  كاخ  ياه  هناش  رب  ار  تسکش  دیاب 

! هابتشا فارتعا و  هب  یبل  دوشگ و  سامتلا  هب  یتسد  دیاب 

! تفریذپ ار  یهلا  عمج  نیا  تیناقح  دیاب 

! بل رب  حیلم  يدنخبل  و  ع )  ) نسح هناش  رب  یتسد  دراد و  ع )  ) نیسح تسد  هب  یتسد  س ،)  ) همطاف و  ع )  ) یلع هناش  مه  لوسر ، و  ... 

ناوت دـنا و  هتـشاذگ  مغ  يوناز  رب  رـس  هک  یهورگ  وس ، نآ  دـنیامیپ و  یم  هار  دوـخ  هناـخ  تمـس  هب  اـبع  لآ  تسا و  بورغ  گـنت 
! دنرادن تکرح 

شبات یلع  ربنق   / ادخ دمحم و  يدنواشیوخ  زور 

نایوگ غورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپس  میناوخارف ، ار  دوخ  ام  نات و  نانز  نام و  نانز  نات و  نارسپ  نام و  نارسپ  دییایب ! »
نارمع 61) لآ  «.) میهد رارق 

.رت نشور  تسا و  رت  نابات  باتفآ ، هرهچ  هک  يزور  دبات ، یم  هنوگرگید  باتفآ ، هک  يزور  تشونرس ، زبس  زور  تسا ؛ هلهابم  زور 

.دنک هرسکی  هشیمه  يارب  ار  لطاب  قح و  ياوعد  ات  دشک  یم  رس  ناراسهوک  زا  هنهرب  غیت  اب  باتفآ  زورما ،

.تسا هلهابم  زور 
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هچ اب  دیآ ؟ یم  ارحص  هب  یبیکرت  هچ  اب  زورما  ص )  ) دمحم دننادب  ات  دنا  هتخود  ارحـص  هب  مشچ  همه  .تسا  هدیـسر  ارف  دوعوم  زور 
.اه هظحل  یتح  تسا ؛ نیگنس  زیچ  همه  .تسا  هدش  سبح  اه  هنیس  رد  اه  سفن  یهاپس ؟

.تسا هداهن  ارحـص  هب  ور  شا  هداوناخ  كدنا  عمج  اب  ص )  ) دمحم هک  دننیب  یم  همه  .دـسر  یم  نایاپ  هب  راظتنا  نیگنـس  ياه  هظحل 
.نت جنپ  ع ؛)  ) نیسح و  ع )  ) نسح س ،)  ) همطاف ع ،)  ) یلع ص ،)  ) دمحم

هب دود و  یم  ناشلابند  هب  یتسه  دور ، یم  هار  نانآ  اب  هبعک  دنک ، یم  تکرح  نانآ  اب  شنیرفآ  دـنراد ، یمرب  ماگ  نت  جـنپ  نیا  یتقو 
.دچیپ یم  دوخ  هب  نیرفن  سرت  زا  نارجن »  » .دزرل یم  نارجن  لها  لد  دسر ، یمن  ناشیاه  ماگ 

ات تسیک ؟ دـنوادخ  تسد  هک  دـنک  تباث  اـت  دور  یم  شیپ  ارحـص  يوس  هب  تسا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  هط  لآ  تسد  ص )  ) دـمحم
؟ تسا قح  اب  هک  تسیک و  اب  قح  هک  دنک  تباث 

.دوش یم  راکشآ  هشیمه  يارب  قح  دوش و  یم  نامیشپ  نارجن ،» »

یجنپ هجیدخ   / يراج هرطاخ 

.ییانشور رون و  زا  يا  هلاه  رد  دندمآ ؛ یتفگش  تریح و  تسدرود  زا 

.تسا يراج  ما  هرطاخ  رد  نشور ، هعقاو  نآ  زونه 

ار دوـخ  هک  يدرم  ص - )  ) محم د قـح  رد  هدرک و  تکرـش  هلهاـبم »  » ماـن هـب  یمـسارم  رد  دوـب  رارق  تیحیـسم  ناـگرزب  زا  یعمج 
.مدرک یهارمه  ار  نانآ  زین  نم  فقسا ، تساوخ  هب  انب  دننک و  نیرفن  تسناد -  یم  ادخ  هداتسرف 

.دوب هدش  هللا  لوسر  هراب  کی  هب  هک  داوس  یب  یُما و  يدرم  مدوب ؛ هدینش  رایسب  ص )  ) دمحم زا 

.هدوب هرهش  ص )  ) نیما دمحم  هب  یناوج  رد  دنتفگ : یم  .دوب  مشاه  ینب  هلیبق  زا  یمیتی 

مالـسا نید  هب  ار  نارجن  ياراصن  فقـسا و  ص ،)  ) دـمحم کنیا  دـش و  لزان  نآرق  یحو و  وا  رب  ارح ، مان  هب  يراغ  رد  دـنتفگ ، یم 
.تسا هدرک  توعد 

! دیرب دنهاوخن  ناشیاه  « بیلص  » زا لد  حیسم ، ناوریپ 

.دنا هدش  هیزج  تخادرپ  هب  رضاح  هن  دندرک و  رارقا  ص ،)  ) دمحم توبن  هب  هن 
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حور تیناقح  زا  هدرک و  تکرـش  هلهابم »  » مسارم رد  ات  مور  یم  تیحیـسم ، يامن  مامت  هدنیامن  حیـسم ، ناگرزب  زا  یبهار  نم ، و  ... 
.مزیخرب عافد  هب  ادخ 

! دزو یم  یشوخ  يوب  هچ  .تسا  دوعوم  هظحل 

.ناسنا تئیه  رد  ینایتوکلم  ییانشور ؛ رون و  زا  يا  هلاه  رد  دندمآ ؛ یتفگش  تریح و  تسدرود  زا  سدقم ، رون  جنپ  ناهگان ،

.كالفا هرتسگ  رد  دنکارپ  یم  ار  تانئاک  شوخ  رطع  ناشیاه ، مدق  نیشن  لد  يادص 

.رادیدپ ناشیاه  مدق  رد  راقو ، زا  یهوک  دوب و  یلجتم  ناش  هرهچ  زا  يراوگرزب ، تفارش و 

نیرفن سپ  دمآ ، دوخ  نازیزع  نادناخ و  اب  رگا  تسا و  رثا  یب  ناشیاعد  هک  دینادب  دمآ ، هلهابم  هب  دوخ  نارای  اب  ص )  ) دـمحم رگا  »
«. دیریذپب دننآ ، راتساوخ  هک  ار  هچنآ  دینکم و 

؟ دوبن فقسا  هتفگ  نیا  ایآ 

زا ددرگ  یم  رطعم  اوه  هک  ناشیاه ، مدـق  ریز  دوش  یم  روراب  نیمز  هک  ناشراسخر ، يولـألت  زا  دریگ  یم  وترپ  باـتفآ ، هک  نت  جـنپ 
.ناشیاه سفن 

! دیشروخ جنپ  دوجو  رد  هدش  هصالخ  ایوگ  يدنوادخ ، توربج  لالج و  مامت 

یلع دراد ، یمرب  مدق  ص )  ) دمحم تسار  تسرد  هک  نآ  تسا و  ص )  ) دمحم دنتسه ، شتمارک  نیشن  هیاس  شرف ، شرع و  هک  وا » »
! شداماد ردارب و  تسا ؛

؛ نیسح نسح و  شدنزرف  ود  هارمه  هب  تسا ؛ همطاف  وناب ، نآ 

.تسا هدومرف  لزان  ریهطت ، هیآ  ناشماقم  رد  ادخ  هک  یتیب  لها 

.ار ناشنیرفن  دروآ  دهاوخن  بات  ایند  نیقی ، هب 

.دش دهاوخن  شوماخ  رون ، همه  نیا 

(. ص  ) دمحم ربارب  رد  يراسکاخ  زج  مالسا »  » ربارب رد  میلست  زج  تسین  يزیرگ 

.دنام دهاوخن  یقاب  يا  هناسفا  زج  تیحیسم  حیسم و  زا  رگید  دنرادرب ، اعد  هب  تسد  ناراوگرزب  نیا  رگا  ادخ  هب  نارای ! دیدرگرب 
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لد نامیاه  « بیلـص  » اه و « اسیلک  » هب نانچمه  ات  میـشاب ، تفگـش  قافتا  نیا  ِيوار  ات  میتشگزاب  مناراـی ، نم و  دـنام و  ماـمتان  هلهاـبم 
.دوش راد  هلابند  تیحیسم ، هصق  ات  شوخ ؛

ازفا حور  هموصعم   / ددنخ یم  نارجن 

! دنداد رس  يزوریپ  نیا  رب  يا  هلهله  هچ  نامسآ  نیمز و 

ياه بصعت  اه و  تیبصع  دـنداد ، ناشلد  کیرات  نالاد  رب  ار  مالـسا  ياه  هقراب  شبات  هزاجا  هتـسب ، توبکنع  راـت  نهذ  هک  زور  نآ 
ِلَثَمَک ِهللا  دنع  یسیع  َْلثَم  َّنِا   » هیآ دنتخیر و  رود  هراب  کی  هب  ار  ناشنورد  هدیسوپ 

رت هزات  يا  هنزور  زا  ار  ناشیادـخ  دـش و  ادـیوه  مالـسا  تیناـقح  رگید ، راـب  درک و  رگید  يرثا  ناـشاه  لد  رب  ٍبارت » ْنِم  هَقَلَخ  َمَدآ 
.دندید

، دمآ کیدزن  رایسب  ناصاخ  اب  رگا  یلو  دیـسارهن ؛ دمآ ، مدرم  مامت  اب  دمحم  هک  دیدید  رگا  .دمآ  یم  هک  دوب  ناشربهر  يادص  نیا 
.تسا قحرب  هک  دینادب 

، دتـسیا یم  زاب  ناشنامرف  اب  ناـمز  یتح  هک  لالدتـسا  مالـسا و  مکحم  نوتـس  جـنپ  اـب  نارگ ، رُد  جـنپ  اـب  دـمآ ؛ ص )  ) دـمحم يرآ ،
یم اپ  هب  ناشیاه  مدق  مارتحا  هب  اه  جوم  دنخرچ و  یم  ناشناتـشگنارس  هراشا  اب  هک  اه  ناشکهک  دصقر و  یم  ناشهاگن  اب  دیـشروخ 

 . ...دنزیخ

 . ...و دشک  یم  هلهله  نامسآ  دنز ، یم  دایرف  نانچمه  نیمز  یهوکشاب ! زور  هچ  ییابیز ! هزجعم  هچ 
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شا هداوناخ  و  ع )  ) یلع ماما  ترضح  نأش  رد  رهد  هروس  لوزن 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1384  6

هجح 1426 يذ   25

Jan.26.2006

یجنپ هجیدخ   / ادخ يارب 

.(1)« ًاریسا ًامیتی َو  ًانِکسم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعّطلا  َنوُمَعُْطیَو  »

! دییایب هناخ  نیا  رد  هب 

.تسا تشهب  ياهرد  زا  رد  نیا 

.شنیرفآ زبسرس  ياه  لگ  دنراد  ناماس  هناخ  نیا  رد 

.دراد نایرج  تواخس ، یگدنشخب و  هناخ  نیا  رد 

؟ دیهد یم  مماعط  ایآ  مرک ! نادناخ  يا  متسه ؛ ینیکسم 

؟ دیهد یم  ینان  صرق  ایآ  ص !)  ) ربمایپ تیب  لها  يا  ما ؛ هراوآ  یمیتی 
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؟ دیهد یم  مماعط  ایآ  راگدرورپ ! ناگدیزگرب  يا  ما ؛ هدنامرد  يریسا 

! دنهاگرد نیا  هشیمه  نالئاس  ناگتشرف ، .تسا  شرف  شرع و  نمأم  اجنیا  .دیا  هدمآ  تسرد 

.دنیوج یم  يزور  هناخ  نیمه  زا  تانئاک ،

.تشگ دهاوخن  زاب  هدنامرد  تخاون ، ار  رد  نیا  نولک  هک  یتسد 

.(1)« هللا هجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اّمنا  »

مامت روظنم  ادـخ ، تسا و  ناشنایاپ  زاـغآ و  ادـخ ، دنـشک و  یم  سفن  ادـخ  يارب  دـنناشوپ ؛ یم  ادـخ  يارب  دنـشخب ؛ یم  ادـخ  يارب 
.ار وا  یتسود  زج  دنبلط  یمن  چیه  .تسا  ناشیاهراک 

؟ نامیپ دهع و  هب  رادافو  نینچ  تسیک  و 

؟ یهلا تناما  هب  راد  تناما  نینچ  تسیک 

! تسا هناخ  نیا  نانکاس  تمارک  ناوخ  نامهیم  ملاع ،

.تسا يراج  ادخ  اج  نیا 

! ناشتبحم تواخس و  لابق  رد  تسا ، میظع  یشاداپ  نیا  و 

.هدروآ مهارف  ادخ  هک  ییاه  تمعن  زا  .دنماشآ  یم  دنشون و  یم  ...ادخ  نانشور  رون و  زا  یلجتم  یتشهب ،

...دوش یم  يراج  دنهاوخب ، اجک  ره  ناشرایتخا  هب  هک  یئاراوگ  همشچرس  زا  »

.دز دنهاوخ  هیکت  اه  تخت  رب  و 

!« مهارف ناشیارب  یتشهب  ياه  هویم  تسا و  هدرتسگ  نانآ  رب  هرامه  یتشهب  ناتخرد  هیاس  و 

.تسا دنوادخ  هاگرد  لوبق  دروم  ًاعطق  هک  یلامعا  رجا  ...ادخ و  ياضر  زج  دیبلط  یمن  چیه  هک  تسامش  شاداپ  نیا  و 
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هداوناخ زور 

ییاضر ناراب   / ادخ نابیاس  ریز  يرتچ 

.ملیباق لیباه و  دادتما  نم  و  مدآ »  » مردپ تس ، « اوح  » مردام

.ادخ نابیاس  ریز  رهم ، زا  میا  هدوشگ  يرتچ 

.دراذگ یم  اپ  ریز  یمدنگ ، يوجو  تسج  هب  ار  ادخ  نیمز  مردپ 

.دنیشن یم  راظتنا  هب  هدرک و  مد  ار  شا  ینابرهم  ياچ  مردام 

.میادز یم  هناخ  لد  زا  ار  هنیک  رابغ  درگ و  نم  و 

.ملیباق لیباه و  دادتما  نم  و  مدآ »  » مردپ تس ، « اوح  » مردام

.دیآ یم  هناخ  هب  هدیرخ ، ایند  هتفشآ  رازاب  زا  هک  خرس  بیس  لغب  کی  اب  بورغ ، ره  ردپ 

.دنک یمن  شیاهر  هظحل  کی  ایند ، رازاب  یگتفشآ  رد  دوش  مگ  يزور  ردپ ، ادابم  هکنیا  میب  یلو  دنز ؛ یم  دنخبل  ردام 

.مرگن یم  ادرف  هب  ناشاه  مشچ  نشور  هنییآ  رد  نم  و 

! دشابن یخرس  نیا  هب  نم  يادرف  رازاب  بیس  دنکن 

! موش مگ  نآ  رد  راب  رازه  يزور  هک  دوش  غولش  ردق  نآ  ایند  رازاب  دنکن 

؟ دوش یم  هچ  ما ، هدوشگ  ادخ  نابیاس  ریز  هک  يرتچ  نم و  فیلکت  تقو ، نآ 

؟ دنریگ مارآ  هیاس  مادک  ریز  اجک ، شلسن  و  اوح »  » و مدآ »  » تقو نآ 
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! مشاب بقارم  دیاب  هن ،

! دوش وحم  ما  هظفاح  زا  بیس  نابرهم  رطع  مراذگب  دیابن 

، مریگب باق  ار  ردام  شیوشترپ  دنخبل  دیاب 

.ار ردپ  ياهاپ  طاشنرپ  یگتسخ  و 

مردام دـشاب ، هچ  ره  .دـشابن  جـنر  رد  ممادـم  روضح  زا  زگره  ادـخ  نیمز  ات  منزب ؛ هرگ  زبس  يراز  نمچ  هب  ار  هقلح  نیا  هلابند  دـیاب 
.رهم تفاطل  هب  یلسن  مشاب ؛ لیباه  ِلسن  دادتما  هک  مهاوخ  یم  نم  و  مدآ »  » مردپ تس ، « اوح »

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / دیما هیاس  ریز 

.دنز یم  دنخبل  تیارب  یگدنز 

هرجنپ اب  يراد ، يا  هناخ  .هدوشگ  نامـسآ ، تمـس  هب  هشیمه  ییاه  هرجنپ  ُرپ و  ینابرهم  ياه  لـگ  زا  يا  هچغاـب  اـب  يراد ، يا  هناـخ 
.توارط یباداش و  ِخرس  ياه  یهام  اب  یضوح  هدوشگ و  دامتعا  ياه  غاب  تمس  هب  ییاه 

افـص و ِنامـسآ  اب  دور و  یم  الاب  تنامـشچ  هنزور  زا  هک  تسا  راثیا  تفوطع و  زبس  ياـه  کـچیپ  تا ، هناـخ  هچقاـط  ياـه  نادـلگ 
.دروخ یم  دنویپ  یگداس ،

ار تحبـص  تشهب ، رطع  اب  یـسوب و  یم  ار  تردام  تروص  یناـبرهم ، زا  یفقـس  ریز  ینک و  یم  زاـغآ  مالـس  مسبت و  اـب  ار  تحبص 
.ینک یم  زاغآ 

.یهد یم  رس  ردپ  اب  ار  یگدنز  دورس  يریگ و  یم  تسد  رد  ار  تردپ  مرگ  ياه  تسد 

.یتسه یتخب  شوخ  هداوناخ  وت 

.ددنب یمن  تیور  هب  ار  تبحم  ياهرد  یسک  .دناشک  یمن  بش  لاگنچ  تمس  هب  ار  وت  یسک 

.ینک یم  تمسق  هیاسمه  اب  يریگ و  یم  ردام  تفوطعرپ  ياه  تسد  زا  ار  خرس  بیس 

.يریگ یم  هزات  یناج  یگدنز ، دنخبل  تشپ  رد  هظحل  هظحل  يرتسگ و  یم  قشع  هلبق  تمس  هب  ار  تزامن  هداجس 
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.دشاب گرزب  ای  کچوک  تا  هناخ  هک  دنک  یمن  یقرف 

.تساه ناتسغاب  رب  دیشروخ ، شبات  لثم  هناخ ، رد  ردپ  روضح  هک  تسا  نیا  مهم 

.تسا هناخ  ِنامسآ  رتچ  ردام ، ياه  تسد  هک  تسا  نیا  مهم 

.تسا هناخ  لها  یمرگلد  ردارب ، رهاوخ و  ياهدنخبل  هک  تسا  نیا  مهم 

.یتشهب بیس  رطع  يوب  دهد و  یم  هنوپ  يوب  ناتیاه ، تسد  هک  تسا  نیا  مهم  و 

تسد یتقو  دوش ، یم  هارمه  داقتعا  دامتعا و  تبحم ، يامرگ  اب  یتقو  یتخب ، شوخ  ِکچوک  هداوناخ  نیا  تسا  ینتساوخ  ابیز و  هچ 
.دنشاب مه  اب  اه 

هب دیما ، هیاس  ریز  نتسیز ، بوخ  ياهزور  هک  یتقو  دنشیدنا و  یم  ابیز  ياهادرف  هب  دنشک و  یم  رـس  ار  دیما  لالز  ياه  هعرج  یتقو 
.دشاب هدمآ  هداوناخ  ینامهم 

يریما نیسح   / تسا گنت  ملد 

: تارطاخ هداوناخ  هب  تبرغ  ناگداپ  زابرس  زا 

! وزرآ کشا و  مالس و 

.ما هدنامورف  ندوب  امش  اب  زا  رگید  هک  تسا  يا  هرازه  زارد و  ینرق 

.دباتشب شا  هداوناخ  رادید  هب  ات  دنهد  یمن  یصخرم  يزابرس  چیه  هب  رگید  مکی ، تسیب و  نرق  ناگداپ  رد 

! ردام تسا  گنت  ملد 

! ردپ تسا  گنت  ملد 

هب بایغ  روضح و  تراک  زا  یگدـنز ، همیرج  ياه  گرب  اهرـسفا و  زا  اه ، هراپ  نهآ  کیفارت  زا  غولـش ؛ ياه  ناـبایخ  زا  هتفرگ  ملد 
.نتشادن تقو  مادم  هسلج و  زیم  زا  هرادا ،

.ما هدرک  مگ  ار  ردپ  سکع  ما و  هدش  مگ  لیابوم  نیشام و  يزابذغاک و  هسلج و  يوهایه  رد  گرزبردام !

.ما هدماین  تربق  رس  هک  تسا  لاس  ود  ردام !

.میایب مناوت  یمن  یلو  ما ، هتفرگ  تیارب  مه  ار  کسورع  نیمجنپ  مکچوک ! يارهز 
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.تسا هدز  کل  یلیطعت  نآ  کی  يارب  شلد  رشب  .لیطعت  ياهزور  یتح  دوش ؛ یمن  لیطعت  تقو  چیه  یگرمزور  ناگداپ 

.هداوناخ نودب  دنراتفرگ ؛ اجنیا  همه 

رس شهاگن  تاضقلا  یضاق  مکح  هب  .مدرگرب  مردپ  يروطارپما  هب  مشوپب و  ار  مناتک  هداس  سابل  مدرگرب ؛ ما  هتشذگ  هب  مهاوخ  یم 
.مشاب متیوه  نطو  زابرس  مهاوخ  یم  .مباوخب  شناتسد  تینما  هیاس  ریز  مهنب ،

یلگ هاک  هناخ  ار ، مردارب  نیریـش  ياه  مشچ  ار ، مرهاوخ  نیریـش  ياـه  فرح  ار ، مرداـم  مرگ  شوغآ  و  ما ؛ هدرک  مگ  ار  منطو  نم 
.ار ناشن  گرزبردپ  هرقن  يروبنز  غارچ  ار و  نامیافصاب 

مهاوخ یم  ندوب ، مه  اب  روشک  هب  موش  هدنهانپ  مهاوخ  یم  تسا ؛ برد  مادـک  یلدـمه  ریفـس  قاتا  تساجک ؟ تبحم  هناخ  ترافس 
.مدرگرب هناخ  هب 

ینامیلس هقیدص   / تخب شوخ  هداوناخ 

.نم مردام و  مردپ ، میتسه ؛ عیسو  هداوناخ  کی  ام 

.متسه دیشروخ  نامسآ و  ِقشع  ِلصاح  هک  ییابیز  نامک  نیگنر  نم  تواخساب و  هدنزورف  دیشروخ  مردام  عیسو ، ِنامسآ  مردپ 

.عیسو نامقشع  زا  رپ  هرفس  عیسو و  نامناتسد  عیسو ، نامبلق  میتسه ؛ عیسو  هداوناخ  کی  ام 

ناتـسد هدنزورف و  ِياه  مشچ  اب  مردام ، دزومآ و  یم  نم  هب  ار  هبرجت  یگدنز و  زرم  طخ و  شیاه ، جـنر  ِیناشیپ  تعـسو  رد  مردـپ 
.دهد یم  ناشن  نم  هب  ار  ندیزرو  رهم  ندید و  بوخ  شرهمرپ ،

.تسام عیسو  ِبلق  ردص  رد  وا  هاگیاج  هشیمه  یلو  تسین ؛ رالاسردپ  مردپ 

شزرا هب  هقالع  قشع و  ماود  يارب  دیدج  ِهاگن  کی  نتسیز و  رتهب  يارب  هزات  لیلد  کی  ناملد ، نابز و  رب  گنشق  هژاو  کی  زور  ره 
.دوش یم  رت  مکحم  ام  عیسو  هداوناخ  ياه  هیاپ  دنک و  یم  ادیپ  هار  نامیگدنز  رد  جنگ ، کی 

! منک یم  یگدنز  یبان  یتخب  شوخ  هچ  رد  نم 

.دنوادخ فاطلا  هانپ  رد  میتسه  عیسو  هداوناخ  کی  ام 
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رمحا لاله  هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنش

نمهب 1384  8

هجح 1426 يذ   27

Jan.28.2006

نیدلاردب مظاک  دمحم   / دنیآ یم  هام  صرق  زا  هک  ینارَگ  هجلاعم 

هدـیبسچ ار  شیاسآ  هقی  نوماریپ ، يایالب  ياه  تسد  .هتفرگ  ار  یگدـنز  هار  رـس  ناتـسراخ ، ِسونأمان  يوب  .تسین  هنوگ  نیا  هشیمه 
.تسا

یم .دـشاب  هتـشاد  ار  هدـنیآ  ریوصت  مات ، ِتغارف  اب  ناـسنا  دـنراذگن  دـنهاوخ  یم  دـنیآ و  یم  .اـیند  ِفرط  دـنا  هدروخ  رُـس  ثداوح ،
.دننک نهپ  شیوخ  يارب  ییاج  یمدآ ، بلق  ِناتسبش  رد  دنیایب و  دنهاوخ 

یمرد شـصرح  .دریگ  یم  شََجل  دربب ، امغی  هب  ار  هشیدنا  زبس  ياه  لولـس  دـناوت  یمن  هکنیا  زا  تسا ، يرامیب  شمان  هک  یتشپژوگ 
.دربب جارات  هب  ار  ناسنا  تمواقم  زا  يا  هکت  دناوت  یمن  هک  یتقو  دیآ 

زا هک  ارچ  تفریذپ ؛ نت  ِگنت  هناخ  رد  ار  هدناوخان  ِنامهم  نیا  رخآ  ات  ناوت  یمن  دیایب ، هک  دـشاب  تحلـصم  مه  تاقوا  يا  هراپ  رگا 
.دیشک نوریب  ریگ  مشچ  ِلاعف  ِحرط  اهدص  ناوت  یم  هک  تسا  تیفاع  ِلد 

.دشاب هتشاد  باتملاع  ِتیقالخ  دناوت  یم  دشخرد ، یم  حیحص  حراوج  ناکرا و  زا  هک  یقوذ 
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هک دیآ  یم  شیپ  .دوش  عیاض  یتسردنت  قح  دیابن  .تسا  هتـسکش  اپ  تسد و  اه  يرامیب  مامت  نابز  یتمالـس ، ِیگبترمدنلب  نایب  يارب 
.ادخ رگید  ياه  هدیرفآ  تسد  هب  تساه  همغن  نیا  كرابم  حالصا  یگدنز ، یلو  دننک ؛ یم  يرگ  هولج  ییاه  هوکِش 

تاعارتخا و دـننک ، یم  زیوجت  ناـمرد  تبرـش  افـش و  گنرـس  دـنیآ و  یم  هاـم  ِصرق  زا  هک  ینارَگ  هجلاـعم  ِيرتسگ  هیاـس  وترپ  رد 
.دوش عیاض  یتسردنت  قح  دیابن  .دنوش  یم  هدیشک  هرابود  يدنَوَر  هب  تافاشتکا ،

! دوش وفر  دیاب  ضارما  ِناشیرپ  هچراپ 

! دوش نامسناپ  یسک ، یب  ِقاش  تخمز و  ياه  تحارج  دیاب 

! دروخب تحص  هیخب  یگنتلد ، ياه  هرد  فاکش  دیاب 

! هتشاد ینازرا  ادخ  هک  یتمالس  هنیآ  میمرت  ظفح و  ِياتسار  رد  دیشوک  دیاب 

.هدوبن هنوگ  نیا  هشیمه 

.دشاب ناتسراخ  ِسونأمان  يوب  اهنت  هک  تسین  هنوگ  نیا 

.تسا بلاغ  دنک ، یم  َرب  ار  اهراخ  نیا  ِمامت  یساد ، نوچ  هک  خرس  یلاله  ِیگنیزبس  يوب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / نابرهم تسد 

؛ دومن اهدرد  اه و  مخز  مایتلا  ناوت  یم  ار  اه  تسد 

! دننک نایصع  اهایرد ، رگا  یتح 

.دننک هلاچم  دوخ ، ینیگنس  ریز  ار  اهدنخبل  دنبوشآرب و  اه  هوک  رگا  یتح 

! دوش راوآ  اه ، يدابآ  رس  رب  دجنگن و  شدوخ  رد  نیمز  رگا  یتح 

! دشاپب لوات  اه ، مخز  يور  رب  دشکب و  دوخ  ماک  رد  ار  نیریش  ياه  هظحل  دوپورات  شتآ ، ياه  هنابز  رگا  یتح 

! دشاپب زییاپ  درز  لصف  راهب ، ياه  هچیرد  رب  دوش و  محر  یب  تعیبط ، رگا  یتح 

! تسا زاب  دیما  ياه  هچیرد  نانچمه  یلو  ... 

ص:58

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


.ینک یگدنز  هرابود  ناعون ، مه  تسد  رد  تسد  یهد و  هیکت  یگدنز  هناراهب  هب  ار  تیاه  تسد  یناوت  یم 

.ینک هیده  یتشاک ، هرابود  هک  يا  هچغاب  هب  يرادرب و  لگ  يا  هخاش  یناوت  یم 

.یشاب نارگید  مغ  مایتلا  یناوت  یم 

.ینک شالت  نارگید ، مغ  رکف  هب  هورگ ، هورگ  یناوت  یم 

.دشاب نادرگرس  ياه  مشچ  يارب  یهانپرس  تیاه ، هناش  ات  يروآرب ، يدرد  مه  زا  یتسد  یناوت  یم 

.تتفوطعرپ ياه  مشچ  زا  تنابرهم و  ياه  تسد  زا  دنسانش ؛ یم  همه  ار  وت 

.ییاس یم  هجنپ  تعیبط  مشخ  هب  یتسیا و  یم  هوک  لثم  هک  یتقو  دنسانش ، یم  تا  يریذپان  یگتسخ  زا  ار  وت 

.دیزاس دوخ  توهبم  ار  تعیبط  دیشورخب و  هورگ  هورگ  دیناوت ، یم 

.مغ ياهاوآ  یبارخ و  ياهراوآ  دیشاب ؛ اهاوآ  اهراوآ و  مایتلا  دیناوت  یم 

.دیشاب نایشآ  هتسخ ، هتسکش و  رپ  ناگدنرپ  يارب  دییاشگب و  تبحم  شوغآ  دیناوت  یم 

.مشاب میهس  هدیکت  ياه  بل  رب  دنخبل  ندیشاپ  يارب  ات  مهد  یم  وت  هب  ار  میاه  تسد  نم  و 

.دنامن شتآ  رد  منت  ات  يراپس  یم  نت  شتآ  رد  یناهرب ، هرطاخم  زا  ارم  ات  ینک  یم  رطخ  هک  ینامه  وت 

.يریگب اهرهش  اه و  تشد  نماد  رب  ار  اهایرد  شورخ  ات  یشورخ  یم 
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هّرح هعقاو  زورلاس 

هراشا

هبنشکی

نمهب 1384  9

هجح 1426 يذ   28

Jan.29.2006

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / خرس راهب 

! ساسحا یب  درس و  زییاپ  ود  خرس ؛ راهب  ود 

.تسا تاقافتا  رهظ  ِروحم  لوح  دیشروخ ، شدرگ  نیمود  نیا 

.تسا زادنا  نینط  خیرات  شوگ  رد  هلّذلا » انم  تاهیه   » يادص زونه 

.دشوج یم  نوخ  البرک  ياه  گنس  ریز  زا  زونه 

.دنز یم  اپ  تسد و  ثداوح ، زا  ییایرد  رد  هنیدم ، رت ، فرط  نآ 

دنراد و تقیقح  ندـید  يارب  ییاه  مشچ  هک  تسا  ییاهنآ  تبون  الاح  تسا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  لاس  ود  البرک ،
.تشذگ ع)  ) نیسح رب  هچنآ  ِندینش  يارب  ییاه  شوگ 
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.دننک یم  یبات  یب  لدرادیب ، ناناوج  تسد  رد  تماهش ، ياه  هزین  دنروخ و  یم  لقیص  هرابود  یگدازآ ، ياهریشمش 

.دنتسه رگید  ییالبرک  رکف  هب  وج ، تقیقح  ِناناوج  دیوش و  یم  نت  رگید  یمایق  يارب  هنیدم ،

.دننک یم  ادیپ  ع )  ) نیسح دننام  یتلاسر  رفعج ،» هللادبع  نب  رکبوبا   » و نوع »  » دوش و یم  دیزی  هبقع ،» نبا  ، » راب نیا 

.تسا یبنلا  هنیدم  نامسآ  رب  سیلبا  کیرات  هیاس  هرح » هعقاو  »

.دیآ یم  رطخ  تیانج و  يوب  رهش ، راوید  رد و  زا 

.دننک یم  مُگ  ناشیاه  مُس  ریز  ار  هنیدم  مولظم  ياه  هچوک  شروی ، ياه  بسا  دوش و  یم  البرک » ، » هنیدم

.دننک یمن  تیاعر  مه  ار  یبنلادجسم  میرح  یتح ، هک  دشاپ  یم  تیانج  هنامرش ، یب  ردق  نآ  نیطایش ، هایس  ياه  تسد 

.دوش یم  لیدبت  رگید  ییالبرک  هب  شتآ ، نوخ و  رتسکاخ و  نیب  هنیدم ،

.تسا هتخادنا  روش  رهش ، ناج  رد  هک  تساروشاع  همادا  نیا 

.دش دهاوخن  کشخ  تقو  چیه  هک  تسا ، هدش  يراد  هشیر  تخرد  ّهلذلا ،» انم  تاهیه  »

! دنوش هل  اه  بسا  مُس  ریز  مه  کچوک  نادنزرف  رگا  یتح 

! دننک هزین  رس  رب  دنروآرد و  ردام  مکش  زا  ار  اه  نینج  رگا  یتح 

.یگدازآ خرس  مچرپ  هب  ادتقا  مرج  هب  تقیقح ، مرج  هب  دوش ؛ یم  رتسکاخ  نیطایش  ياه  تسد  رد  هنیدم ، راب ، نیا  و 
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ناریا هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  تشگزاب 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1384  12

مرحم 1427  2

Feb.1.2006

يدمحم سابع   / تندمآ رارق  یب 

ار ندـمآ  ات  دـننزب ؛ کلپ  شیاه  مدـق  رابغ  رد  ار  رود  ياهرود  ات  دـندرک  یم  الاب  رـس  شندـمآ  راظتنا  مشچ  رارق ، یب  ياه  ناـبایخ 
رپ هک  راب  کبس  ییاه  مدق  يوب  دنداد ؛ یم  ار  شندمآ  يوب  هک  ییاهربا  یکیدزن  ات  ار  ندمآ  دنودب  ار ، ندیسر  دننک  سح  دنودب ،

.ییاهنت ياه  فرب  هناد  ياج  هب  دنرابب ؛ ار  قشاع  ياه  لگ  رطع  یناتسمز ، ياهربا  ات  دوب  يراهب  ياه  لگ  رطع  زا 

.دکچ یم  راظتنا  ناشدنبدنب  زا  هک  ار  رذگرید  ياه  هظحل  دننک  یم  اپاپ  اه  هچوک 

.دوش رشتنم  تندمآ  يادص  اه ، نابایخ  مامت  رد  ات  دندرک  یم  همزمز  داب  رد  اهدور  هجهل  هب  ار  تندمآ  اه  هدنرپ 

.ار یلاحشوخ  ربخ  دنز  یم  جوم  قرب  ياه  میس  رب  ناجیه 

هروشلد همه  نیا  ار ، اسرف  ناج  يراظتنا  مشچ  همه  نیا  دزیرب  رود  ار و  تندید  دشکب  دـق  رهـش ، مامت  ات  دندیـشک  یم  لک  اهراوید 
هدز ناجیه  ياه  شپت  يادص  ...همه .  نیا  ار ، توکس  همه  نیا  ار ،
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؛ درک یم  هیوگاو  ار  بارطـضا  ياه  لاس  هک  ییادـص  دـش ، میظنت  وت  ياه  ماـگ  اـب  هک  ییادـص  دـنازرل ؛ یم  ار  نامـسآ  رهـش ، بلق 
.دیخرچ یم  اه  هوک  ناهد  رد  ار  ییاهنت  كاوژپ  هک  يداب  هزوز  يادص  نوچمه 

.تناقاتشم زاب  همین  ناهد  نوچمه  بارطضا ، روش و  زا  رپ  دندوب ؛ هداتسیا  ربخ  راظتنا  رد  زاب  همین  اه  هرجنپ 

.دندز یم  کلپ  تناراظتنا  مشچ  هک  ار  یقوش  ياه  کشا  منبش  دندوب  هدرک  او  ناهد  اه ، ینادعمش 

هک یتبرغ  زوس  ناج  يامرس  زا  دندز  نوریب  رهش ، ياه  هناش  دش و  بآ  ناتـسمز  هچ  ره  خی  دیـسر ، نهیم  نیمز  رب  هک  تماگ  نیلوا 
.دوب هدرک  شریسا  اه  لاس 

ینابرهم تیمیمص و  هک  مرگ  ردق  نآ  زاجح ؛ نازوس  ياه  ناتسبات  زا  رت  مرگ  ار ؛ دیشروخ  درک  مرگ  تناقاتشم  ياه  سفن  ترارح 
.دش کشا  راظتنا ، مشچ  هچ  ره  ياه  مشچ  هقلح  رد 

.ار تا  يرود  ياه  لاس  ندوب و  وت  یب  ياه  لاس  تبرغ  دنبورب  ناشیاه  هژم  اب  ناشیاه و  کشا  اب  دننزب  بآ  ار  اه  نابایخ  ات 

هب ار  يراهب  ياه  ناراب  هک  ییاهربا  زا  رت  کبس  دننک ، یم  رشتنم  ناشیاه  لاب  اب  ار  راهب  يوب  هک  ییاهوتسرپ  نوچمه  یمدآ ؛ کبس 
.اه ماب  بل  رب  دننک  یم  هزاوآدنلب  ار  باتفآ  هک  ییاهزور  مامت  زا  رت  کبس  دننک ، یم  هیده  هتفرگرابغ  ياه  هشیش  دنخبل 

نامیاه کلپ  هناورپ  دیاش  ینزب ؛ دنویپ  ناملد  هتفرگرابغ  ياه  هنییآ  هب  ار  دنخبل  لگ و  زا  يراهب  ات  لاب  کبـس  راب و  کبـس  يدمآ ؛
! دنکن شومارف  ار  یبآ  هچ  ره  تمس  هب  ياهزاورپ 

یجنپ هجیدخ   / اهوتسرپ يادص 

.ار ندز  هناوج  يایور  زبس ، یشیور  يایور  هرابود ، يدلوت  يایور  دید ؛ یم  ار  راهب  يایور  غاب ،

.تسا هدرک  دوخ  ریسا  ار  غاب  لاس  ياه  لاس  رهاظتم ، يورود  سوباک  نیا  ناتسمز ،

.دنک یم  سح  ار  امرس  ناتسد  تواسق  غاب ، يولگ  هک  تساه  لاس 

! دنام مامتان  هدشن ، عورش  زونه  هک  زیخ  هلزلز  ياهدایرف  ردقچ 

! دندش دوبان  دادیب ، همکچ  ریز  هک  ییاه  هناوج  هچ  دندش ! ربت  مهس  هک  ییاه  « ورس  » هچ دش ! هفخ  ولگ  رد  هک  ضارتعا  ردقچ 
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.تسین نتساخرب  يارای  ار  سک  چیه  درادن ، ضارتعا  تئرج  سک  چیه 

.تسا هدز  هقرج  یشتآ  دیآ ! یم  ییادص  ناهگان ، و  ... 

.اه فرب  مامت  رب  دشک  یم  هنابز  هلعش  هلعش  شتآ ،

.دنک یم  سح  ار  راهب  يوب  غاب ،

.ار نابغاب  ِینابرهم  دشک  یم  سفن  غاب ،

.كاخ ناج  یب  دبلاک  هب  تسا  هداد  ناج  هک  تسادخ  حور  نیا 

.دیزرل دوخ  هب  امرس 

.تشاذگ رارف  هب  اپ  امرس ،

.ار شریدقت  نانشور  دوشگ  کلپ  مارآ  مارآ  غاب ،

.تسشن ییافوکش  هب  ار  اه  غالک  رارف  غاب ،

.دش رادیب  یناتسمز  باوخ  زا  غاب ،

.دیآ یم  اهوتسرپ  لاب  يادص 

ار اه  هناوج  ریدقت  ات  دنزب ، دنویپ  ییافوکش  يزبسرـس و  هب  ار  خلت  تشونرـس  ات  دیآ  یم  هار  زا  نابرهم  ریپ و  نابغاب  تسین ؛ ایور  نیا 
.دناوخب ارف  مایق  هب  ار  اه  هلال  ات  دناسرب ، ندش  لگ  هب 

.دزیخ یمرب  غاب 

؟ ار هلاس  رازه  نیدنچ  سوباک  تسد  زا  ییاهر  دنک  رواب  ایآ 

؟ غاب لد  رد  دچیپ  یم  هک  تسا  راهب  ياه  هدنخ  نینط  نیا  ایآ 

.دیوش اهر  قلعت  راب  زا  هک  تسا  نآ  تقو  اه ! تخرد  دیزیخرب ،

؟ ندرک ورف  اه  فرب  ریز  هب  رس  کبک ، نوچ  یک  ات  دیهد ! شیوخ  هب  یناکت  دیزیخرب و 

.دریگ یمن  هرخس  هب  ار  نات  مایق  یسک  رگید  دیونش ؟ یمن  ار  راهب  يوب  كاخ ؛ لد  زا  دیرآرب  رس  اه ! هناوج  دیوش ، رادیب 
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.تسا هار  رد  هزات  يراهب 

 . ...میریگب نشج  ار  نام  يدازآ  هک  تسا  نآ  تقو 
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ییاضر ناراب   / درس راگزور  هصق 

! هایس ياه  بش  نآ  راگنا  دش  یمن  مامت  .دوب  کیرات  دنلب و  درس و  ناماه  ناتسمز 

مومـسم ياه  هتوب  زا  رپ  شدـیلپ  وید  هعلق  هچرگا  داد ؛ یم  راهب  يوب  هک  ییاه  هصق  ردام ؛ مرگ  ياه  هصق  شوغآ  هب  میدرب  یم  هاـنپ 
.هدنخ یلصف  هیرگ و  یلصف  لصف ؛ رازه  ياه  هصق  .دوب 

ییاه نابایخ  زا  .دندوب  ریسا  وید ، هایس  ِهایس  ياه  لاگنچ  نایم  هک  تفگ  یم  رهـش  عافد  یب  نامدرم  زا  نامیارب  ردام  هیرگ ، لصف  ره 
تشادـن و هام  شنامـسآ  هک  تفگ  یم  ییاه  بش  زا  .خرـس  ياه  هجنپ  ِباق  اـهراوید ، دوب و  نوخ  گـنر  شیاـه  شرف  گنـس  هک 

کـشا تفگ و  یم  ردام  .نادیهـش  ِرطع  داد و  یم  توراب  يوب  هک  ییاهزور  زا  .دـندوب  باتهم  ییانـشور  ِلابند  رد ، هب  رد  اه  هراتس 
.نآ اب  دیشک  یم  سفن  طخ  هب  طخ  درک ، یم  یگدنز  راگنا ؛ تفگ  یمن  هصق  .میدرک  یم  شهاگن  توهبم ، ام  تخیر و  یم 

يدرمریپ هدنخ  تفاطل  يور  دیـشک  یم  تسد  دش ، یم  دنلب  راگنا ؛ تفرگ  یم  ناج  ردام ، .دیـسر  یم  هار  زا  هدـنخ  ِلصف  تبقاع ، و 
درک یم  لگ  هک  ییاه  هلولگ  زا  .وهایهرپ  ِتکاس  ياه  ماب  زا  .تفگ  یم  ریبکت  ياه  بش  زا  .درک  یم  نامیاشامت  هچقاـط ، يور  هک 

.درک یم  هلال  زا  رپ  ار  رهش  هک  یخرس  ياه  هرطق  اه و  هنیس  فاکش  يور 

.دندرک یم  عولط  هناد  هناد  اه  هراتس  دیسر و  یم  هار  زا  شا  یباتهم  ياه  بش  اب  راهب ، .دش  یم  راهب  ردام ، ياه  هصق  رهش  مک  مک 

یهایس هب  لد  دیلپ ، وید  تبقاع ، دیزرل و  یم  رهش  نامدرم  ياپ  يادص  زا  هعلق  ياه  نوتس  .دیسرت  یمن  هصق  دیلپ  ِوید  زا  یسک  رگید 
ياه هدـنخ  تام  میدوب ؛ شهاگن  تاـم  زونه  اـم  تفرگ و  یم  مارآ  رداـم  دـش و  یم  ماـمت  هصق  .تفر  یم  هشیمه  يارب  درپس و  یم 

.ادخ ِحور  هیبش  دوب ، شیاه  هصق  هام  هیبش  هک  يدرمریپ  نابرهم 

يریما نیسح   / ترطف ربمایپ 

نازابرـس .نک  راطفا  ار  تبرغ  هزور  .دـنا  هدـش  او  فرب  دـیپس  ياـه  لـگ  ناتـسمز ! ياـه  هچنغ  ترطف  ِربماـیپ  هراـب ! رگید  ثعبم  يا 
.دنا هتشگ  درم  بالقنا ، هشیدنا  نالفط  .دنا  هدش  گرزب  تکدوک 
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تب نتـسکش  ِهاگ  ناهرب ! میهاربا  يا  شزاون ، ياسیع  يا  هاگن ، ياسوم  يا  ریپ ، يا  نک ! رواب  ار  قاـیتشا  همه  نیا  زابرـس و  همه  نیا 
.تساه

.وگب نتسناوت  زا  مایق ، تکرح و  زا  نیشنب و  ام  لد  مشچ و  هب  ییآ ، یم  تبرغ  اه  لاس  زا  هک  يا  میندید ، هنشت  میندینش ، هنشت 

یقلاخ یلع   / حبص تسد  رد  تسد 

.دوب انتعا  یب  ناوت  یم  تیاه  تسد  جارات  ربارب  رد  هن  دنک ، لد  ناوت  یم  وت  زا  هن 

؟ منیشنب توکس  هب  ار  منیمزرس  جارات  مناوت  یم  رگم  يدوب ؛ ام  رکیپ  هراپ  هراپ  وت 

ییوگ هک  تخود  یم  نامرکیپ  رب  كاندرد  نانچ  ار  شمرگ  هاگن  باتفآ ، تسیرگن و  یم  سوسفا  مشچ  هب  ار  ناـمیگنهرب  كاـخ ،
.دهد یم  خساپ  هیبنت  ياه  هنشد  اب  ار  نام  توکس 

.ناراب شراب  دیما  یلصاح و  یب  یکشخ و  دوب و  ریوک 

.دمآ یم  دورف  منیمزرس  نینکاس  هتسخ  نت  رب  هنایزات  نوچ  هک  باتفآ  هنامحر  یب  شزوس  ربارب  رد  ای  دوب  یکیرات  رد  ای  راگزور 

.تساه ترسح  اهدرد و  یمخز  میاه  هناش 

.دنراشف یم  تسد  رد  ار  دایرف  هدقع  میاه  ضغب 

.درک یم  دای  ییابیز  هب  ار  اه  هناورپ  هدش  شومارف  زاورپ  هراظن و  ار  اه  هنایزار  گرم  نامسآ ،

.درک یم  وزرآ  ررکم  ار  يدازآ  دایرف  ما ، هتسب  هنیپ  هرجنح  دیشک و  یم  شود  رب  ار  گرزب  یتمه  روش  میاه  هناش 

.یشیوخ یب  زا  روبع  تسا ؛ روبع  ِنامز  نامز ،

دهاش راختفا ، نیا  نابحاص  هک  غیرد  .دنز  یم  خی  ما  یناشیپ  رب  ندـمت  لاس  رازه  نیدـنچ  ياه  هنیپ  .تسادـیپ  مهاگن  سپ  زا  باتفآ 
.دعلب یم  ار  میاه  مدق  ریذپان ، يریس  یعلو  اب  نابایخ ، دننامز ! ندمت  یب  تیوه و  یب  نادزد  تسد  هب  ناشیاه  هتشاد  نتفر  امغی  هب 

.منک هدنز  رگید  راب  ار  منطو  هدیکشخ  ياه  نایرش  مناوت  یم  نم 
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.مزارفارب رهش  ياه  ماب  مامت  رب  رگید  راب  ار  یگدازآ  مچرپ  مناوت  یم  نم 

.منک هدنز  قشع ، مهرم  هب  ار  منیمزرس  هدروخربت  ناتخرد  مناوت  یم  نم 

یم مهاـگن  تریح  هب  نامـسآ ، دزرل و  یم  میاـه  ماـگ  ریز  ناـهج ، .مروآ  رد  هب  منهیم  هتـسخ  نت  زا  ار  تملظ  نهاریپ  مناوت  یم  نم 
.دنک

دابآ شیوخ  رهم  زا  ار  دابآرهم  حبـص ، تسد  رد  تسد  هک  ناریا  هدنپت  بلق  اب  ندـیپت  نامز  تسا ؛ ندـناوخ  زاوآ  نامز  کنیا ، و  ... 
.تسا هدرک 

یناخ میرک  هزمح   / رادتقا زور 

هتسب نیذآ  قوش ، کشا  ِهوکش  اب  هدید ، ره  قاور  يدیـسر ، داهج  مایق و  لها  ياه  لد  دابآرهم  هب  يدمآ و  رون  جدوه  اب  هک  يزور 
.دش

هدوشگ نطو  يور  هب  هفطاع  ياه  هرجنپ  دیشخرد و  راظتنا  یبآ  نامسآ  رد  دیما ، ياه  هراتس  يدمآرب ، قایتشا  قرـشم  زا  هک  يزور 
مـسوم زاغآ  هب  راوتـسا ، ییاه  ماگ  دیفـس و  ياه  سای  زا  هدـنکآ  یناتـسد  اب  بالقنا  نادـنزرف  .دـیزو  ینابرهم  يراهب  میـسن  دـش و 
فعـش نینط  قشع و  هلغلغ  نام  نیمزرـس  هرتسگ  رد  ناینامـسآ  يادص  .دـندمآ  تما  ياوشیپ  لابقتـسا  هب  دـندرک و  تاهابم  يدازآ 

.دنکفا

یم هر  نآ  زارف  رب  نیمز  ناریا  نز  درم و  هک  دوب  قـشع  تدارا و  زا  یناـمک  نیگنر  هللا ، حور  هاـگیاج  اـت  اـه  هچوـک  سپ  هچوـک  زا 
.دندرپس

ار ناییاروشاع  تزع  باتفآ  خرـس  هساـمح  لوسر و  شخب  ینـشور  نییآ  اـت  روضح ، هساـمح و  ياوشیپ  رهد و  رهم  نآ  دـمآ  يرآ !
.دزاس نایامن  ار  مالسا  ینامسآ  توطس  دنک و  ایحا 

هعیلط تسام و  رادیاپ  تزع  زاغآرـس  هک  ارچ  تسا ؛ راگدنام  نامیاه  بلق  هفیحـص  رد  خیرات  هشیمه  يارب  نمهب ، مهدزاود  کنیا ،
.یگنادواج قفا  رد  رون  رجف 

! داب هتسجخ  تضهن ، زا  تیامح  تیالو و  هب  ادتقا  زور  ناریا و  تلم  تفارش  لضف و  زورداز  نمهب ، مهدزاود 
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یپ نتورف  هبزور   / تملظ تیاور 

؛ قشع

تسیرگ یم  ار  شیوخ  بیرغ  تبرغ 

؛ نامسآ

دوب توکس  رد  قرغ 

؛ اهربا

دوب توبکنع  ياه  هنال 

دوب هتسکش  نامسآ  فقس 

دوب هتسشن  شا  یباتفآ  ياه  هظحل  گوس  هب  نامسآ 

نوگشدب هایس  بش  بش ،

شدوخ زج  هک  یبش  نآ 

سک چیه  هب 

دوب هتسبن  لد 

 - لغب رد  هام ، ساد  - 

ار باتفآ  فیطل  هخاش 

دوب هتسشن  نیمک  رد 

نوگشدب هایس  بش  بش ،

تشاد بیجع  یتعسو ،

تشاد بیجنان  ناوریپ 

هایس بش  نآ  رد  لد ،
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يزمرق بیس 
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دوب راد  ِریسا 

دوب راسگنس  ِموجه  رد 

! بیس يوب  لاس  طحق  لصف  لصف ،

بیرغ تبرغ  رصع  رصع ،

اه مشچ  اه و  تسد 

بیرف شیامن  رد 

اه بلق  دامجنا  رصع  رصع ،

الب یبرس  رصع 

رفک كرش و  گنج  رصع 

الو تیالو و  اب 

ادخ یب  نابراحم  هطلس  رصع 

ببس یب  ياهریت 

دوب زوس  هنیس  تخس ،

اه هظحل  مامت  تکرح 

دوب زور  هریت  نامدرم  هیلع 

نامز نآ  زا  شیپ 

، نیمز

دوب هدرمن  ردق  نآ  هاگ  چیه 

نآ زا  شیپ 

، نامسآ

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب هدروخن  كرت  ردق  نآ 

نهآ دود و  داژن  زا  هبیرغ  کی 

گنس تخس  داژن  زا 
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گنن داژن  زا 

ار قشع  مکح 

دوب هدناوخ  راد  بانط 

یقشاع ریرس  رب  ار  لقع 

دوب هدناشن 

ار قشع  ياه  هشیر 

درز لقع  ياه  هنایروم 

دوب هدروخ 

؛ قشع

ار شیوخ  زبس  ياه  گرب 

دوب هدرپس  اهداب  هب 

اه هدرسف  زا  يدامن  اه  غاب 

اه هدروخ  مخز 

اه هخاش 

اه هدرم  ناوختسا 

باوخ ریسا  اه  مشچ 

قشع تیب  لها 

باذع رد 

یقشاع ریرس  رب  ملظ 

دوب هتسشن 
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هنیآ هچ  ره 

دوب هتسکش  لد ، هچ  ره 
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یپ نتورف  هبزور   / رون ِروهظ  ِتیاور 

ناهگان

خرس زبس و  ناهگان  هوکش  زا 

زا دمآ  يدرم 

ادخ يراج  حور  بیجن  هلالس 

رون رابت  زا  يدرم 

ناشکهک دنلب  زا  یباتفآ 

 - درم درم  - 

شا يراج  ياه  تسد 

دور لالز 

شلد تسادق  زا  قشع 

دومن یم  عولط 

شا ینامسآ  دج  لثم 

هوکشاب دوب و  میرک 

تشاد تشهب  رد  هشیر 

ار راهب  يراج  دمآ و 

هخاش هخاش 

تشاک قشع  ناوریپ  مامت  لد  رد 

بالقنا

دش هداز  ماما  یتشهب  لد  زا 
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يرگید يالبرک  ياه  هیاپ 

وا لازیال  قشع  هوکش  رب 
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دش هداهن 

ار خرس  ياه  فرح  دمآ و 

« بهلوب  » هیلع

ار رون 

بش هیلع 

درک جیسب 

اه هچوک 

دش ع )  ) نیسح ای  ع )  ) نیسح ای  ياه  هچوک 

هنیآ رون و  ياه  هرذ  تعیب  ياه  هچوک 

دش نیمخ  زا  یماما  اب 

اه هچوک 

گنشف هنیس و  گنج  ياه  هچوک 

گنفت رب  هلال  نوخ  ِيرترب  ياه  هچوک 

تشهب ات  ندز  رپ  ياه  هچوک 

ناقشاع طابترا  ياه  هچوک 

تشهب اب 

اه هچوک 

خرس زبس و  ياه  هظحل  ياه  هچوک 

یگشیمه ِتلذ  هک  يا  هظحل 

دش گرم  فارتعا 
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هظحل هک  يا  هظحل 

دش گرگت  رب  هلال  هطلس 

گرم هک  يا  هظحل 
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دوب چیه  ِچیه 

دروخ گنس  هب  شرس  دش  اهر  هک  نامک  زا  گرم 

دندش یم  دیهش  اه  هلال  هچرگ 

دوب راهب  زا  رپ  یگدنز 

دوب هدروخ  تخس  ناکت  کی  گرم ،

نیا زا  شیپ 

نانچ نآ  سک ، چیه 

.دوب هدربن  ار  گرم  يوربآ 

تسکش مه  گرم  ضغب  ... 

تسسگ مدع  هلیپ  دوپ  رات و 

خرس جورع  کی  گرم ؛

تفگش یتکرح  گرم ؛

دش رون  طخ  يور 

دش روبع  لپ  کی  گرم ؛

كاخ ِكانبسچ  ِطیسب  زا 

ادخ ات 

یپ نتورف  هبزور   / ...تندمآ اب 

تشادن موهفم  رازَه ، ِلزغ  وت  یب 

تشادن موهفم  رابیوج ، ِیقیسوم 

يدروآ افص  ِلُگ  تندمآ  اب 
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تشادن موهفم  راهب ، یب  هچغاب ، نیا 
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هغالبلا جهن  هدنروآدرگ  هر ،)  ) یضر دیس  تشذگرد 

هراشا

هبنشکی

نمهب 1384  16

مرحم 1427  6

Feb.5 . 2006

یجنپ هجیدخ  / تفرعم مزب  یقاس 

! هتسب ورف  بل  تیاه  تسد  رد  ناسآ  هچ  ملق ،

رد دیاشگب  يا  هرجنپ  مه  زاب  دوهـش و  تفرعم و  زیختـسر  زا  دنک  اپ  هب  نافوت  تناتـشگنا و  هبذـج  هب  هماخ  نیا  دـصقرب  ات  نک  هراشا 
.نافرع زبس  ياه  غاب  هب  ور  راک ، شومارف  ناسنا  ِنامشچ  لباقم 

نامه یـشومارف ؛ اه  نرق  سَپ  زا  هتفرگرابغ  ياه  تیعقاو  دنیایب  نوریب  ات  دنخرچب  راو  هناورپ  تناتـسد ، رادم  رب  قیاقح  ات  نک  هراشا 
ياـه لاـس  موقلح  زا  دندیـشک  نوریب  ار  تیناـقح  تیمولظم و  داـیرف  هک  اـه  تسد  ناـمه  .دنتـسج  یم  رون  هژاو  هژاو  هک  اـه  تسد 

.توکس

.اه هشیدنا  دولآ  باوخ  توخر  رد  دندوب  تفرعم  ناتسم  مزب  ِیقاس  هک  اه  تسد  نامه 

.اه هژاو  دننک  یمن  نایغط  تا  هراشا  هب  رگید  هتفرگ ! مارآ  تناتسد  رد  ملق 

.دز یم  هجض  ار  قلطم  تیمولظم  قرو ، قرو  هک  ترگشالت  ناتسد 
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.تسیرگ یم  ار  یلع »  » لیاضف هملک  هب  هملک 

؟ يا هتسب  ورف  بل  شوماخ ، هک  ییوت  نیا  ایآ 

.ار خیرات  هدرم  ناهذا  يدیشخب ، ینامسآ  لاب  ود  زاورپ ، يارب  هک  وت 

! تا هتخوس  هنیس  ياه  هزادگ  تاملک ، دوب و  قشع  ناشفشتآ  تناهد ، هک  وت 

25 تفای ، اـنعم  ریغ  رد  دـش ، هداز  هبعک  رد  هک  يزار  يدوب ؛ گرزب  يزار  ییاسانـش  هشیدـنا  رد  تا  یگدـنز  هظحل  هظحل  هک  وت  و 
؛ درک همزمز  هاچ  شوگ  رد  هلعش  هلعش  ار  شیاه  مغ  دش ، رگج  نوخ  ار  ینیشن  هناخ  لاس 

، دوب گرزب  زار  نیا  زا  يرادرب  هدرپ  تا ، یگدنز  مغ  ّمه و  مامت  وت 

.درمربا نآ  بان  ياه  هشیدنا  زا  دوش  باریس  ناسنا ، ات  تسیک ، راد  ماو  ار  شا  یتسه  هک  دنادب  دمهفب و  خیرات  ات 

، وت شالت  زا  يا  هفیحص  هغالبلا ،» جهن  ، » کنیا و 

! هنامز مشچ  يور  شیپ  دش  هدرتسگ 

(! ع  ) یلع مامتان  ياهدرد  يوار 

ریذـپان یگتـسخ  زبس و  روبع  زا  ییاپدر  شا  هژاو  هژاو  رد  مناوخ ، یم  يرطـس  هک  راب  ره  میاشگ ، یم  ار  هغالبلا » جـهن   » هک راـب  ره 
.رادیب رحس  ات  ياه  مشچ  نآ  متسه و  نابرهم  ياه  تسد  نآ  نویدم  هشیمه  ات  منیب و  یم  ار  وت  شالت 

يریما نیسح  (/ ع  ) یلع رخآ  هبطخ 

تیارب ایند  نیا  هک  بقل  همه  نیا  اطع ؛ مرک و  هجاوخ  ثیدـح ، نایاپ  یب  ملع  هداز  رعـش ، دـنلب  عبط  دـنزرف  ملاع ، دیـس  قشاع ، دـیس 
؟ يراد ندورس  دصق  ار  هدیصق  مادک  تسین ؛ یفاک  دورس ،

.دیآ یمرد  بدا  يوناز  هب  دسر ، یم  وت  هاگرد  هب  هک  هاگ  نآ  تحاصف  .دسانش  یم  وت  عبط  طقف  ار  الوم  نخس  ییابیز 

؟ يا هتشگ  بات  یب  قاتشم و  نینچ  هک  ییارسب  ار  هدیصق  مادک  یهاوخ  یم 
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! يا هدمآ  گنت  هب  گنرین  يایند  زا  وا  لثم  دنکن  يورب ! الوم  هناخ  بابلا  قد  هب  یهاوخ  یم  دنکن 

یم حتف  ار  تفرعم  ياه  هلق  مامت  یناوج ، جوا  رد  دـسر و  یم  نایعیـش  تماعز  هب  یگلاس  تسیب  رد  هک  ار  يدرم  ییوگ ؛ یم  تسار 
.دیامن یم  گنت  ناهج ، دنک ،

! قشع دیس  شیدنایب ، ع )  ) یضترم لاصو  تشهب  هب  يآ و  رد  هب  هدام  هفوک  زا 

.تسا نآرق  ردارب  يا ، هتشابنا  لد  رب  وت  هک  یباتک  تحاصف ! خیرات  هظفاح  يا  كرابم ، تندمآرد  زاورپ  هب 

رخآ هبطخ  و  يوش ، هنادواج  یهاوخ  یم  .تسوت  حور  ثعبم  زورما ، يآ ! رد  هب  نیمز  يارح  زا  یـضترم ! تحاصف  ياه  هیآ  ربماـیپ 
.یقیقح نایعیش  فصو  رد  يا  هبطخ  ییوت ؛ ِدوخ  یلع ، رخآ  هبطخ  هک  یتسار  هب  يراگنب و  ار  ع )  ) یلع
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ییاوه يورین  زور 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1384  19

مرحم 1427  9

Feb.8 . 2006

یجنپ هجیدخ   / نامسآ نابهگن 

رد دنود ! یم  قاتـشم  هچ  تیاه  مدق  ریز  اهربا  نم ! ِینیمز  سح  زا  رتالاب  ینز ؛ یم  مدـق  تسدارف  رد  هک  ینامـسآ  ياهر  يا  مالس ،
نیا ياج  ياج  ار  وت  .رهـش  نیا  هچوک  هچوک  هب  ینارتسگ  یم  هیاس  ینک و  یم  كاـخ  رتچ  ار  تیاـه  لاـب  ینز و  یم  مدـق  تسدارف 

ار وت  هوکش  هنارت  يریش .» هار  رفاسم  «، » لیهـس هراتـس  «، » یبآ درم  «، » اه نامـسآ  ریـش  : » مسر رازه  مسا و  رازه  هب  دنـسانش ؛ یم  راید 
همزمز ار  تا  ینامـسآ  روضح  اه  جوم  نایغط  زا  رطاخ  هدوسآ  اهایرد ، دنیارـس و  یم  دننک و  یم  مایق  مارتحا ، هب  دنلبرـس ، ياه  هوک 

.دننک یم 

.ییارس یم  یگداتسیا  يدازآ و  هنارت  ناتخرد ، مامت  شوگ  هب  يرذگ و  یم  اه  لگنج  زارف  زا  وت 

هک مراد  نیقی  دور ، یم  باوخ  هب  هدوسآ  اـه  مشچ  یقرق  .دـشک  یم  سفن  تا  یناـبرهم  ياوه  رد  موب ، زرم و  نیا  هک  تساـه  لاـس 
.تسا تسدرود  ياه  قفا  نابهاگن  ترادیب  ياه  مشچ 
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.دشاب هدرک  تداع  نامسآ  ياه  هچوک  هب  تیاه  مدق  یتقو  تسا ، زیچان  ردقچ  وت  تعسو  يارب  نیمز 

رد ینک  رـشتنم  جوم ، رد  جوم  ار  تا  یناـبرهم  يوب  یـسرب و  هار  زا  وـت  اـت  دـننام  یم  هار  هب  مشچ  هناقـشاع  ار  تهاـگن  هنارت  اـهربا ،
.نیمزرس نیا  ياجک  ره  هب  دنشخبب  ینامسآ  یشمارآ  دنزوب و  ار  وت  رطع  اهداب ، نامسآ و  یبآ  هشوگ  هشوگ 

.دننام یم  تیامیپاوه  يوسوس  رامش  هظحل  دنشک و  یم  راظتنا  ار  تندمآ  اه  هراتس 

.ینک یمن  مگ  ار  نامسآ  هار  تقو  چیه  ییآ و  یم  هشیمه  وت  و  ... 

.نامسآ یلالز  رد  دشخرد  یم  مادم  وت  روضح  هراتس  یتقو  تسا ؛ هنهک  لیهس ، هراتس  هصق  رگید 

ره تشپ  هب  دزادنا  یم  هزرل  تسا و  نیگمـشخ  يریـش  هرعن  هیبش  هک  تیامیپاوه ، شرغ  يادـص  تسوت و  تموکح  ورملق  نامـسآ ،
.تسود هچ  ره  بلق  هب  دشخب  یم  شمارآ  هناگیب و  هچ 

.دبوشاین ام  ياه  مشچ  باوخ  ات  اه  نامسآ  رد  يا  هدرک  نشور  ار  تیاه  مشچ  سوناف  هک  تساه  لاس 

.دنشیدنا یم  زاورپ  هب  وت  لثم  دنشاب و  وت  هیبش  دنراد  تسود  هک  یتسه  موبوزرم  نیا  ناکدوک  مامت  يایور  وت  زونه  و 
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اکیرما يدایا  تسد  هب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  مرح  رد  راجفنا 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1384  20

مرحم 1427  10

Feb.9.2006

يدمحم سابع   / نایئاروشاع ياروشاع 

ياه سابل  دندرک  یم  هیرگ  .ار  ع )  ) متـشه ماما  دج  تبرغ  دـندرک  یم  هیرگ  نارادازع  .دوب  هتـشادرب  اروشاع  يوب  ار  مرح  رـساترس 
نفک ياه  هتـسد  دـنروآ ، یم  بآ  هک  ار  يا  هنهرباپ  ياهاقـس  دندیـصقر ، یم  داب  رد  هک  ار  یخرـس  زبس و  ياه  مچرپ  ار ؛ ناش  هریت 

.هایس ییاه  نفک  اب  ار  ینزریجنز  شوپ 

.دوب هدش  زبس  اهنآ  رد  هدیرب  یتسد  هک  ار  تسد  فک  هزادنا  هب  ییاه  هساک  دندرک  یم  هیرگ  اه  کشم 

.بات یب  بات  یب  دندرک ؛ یم  زاورپ  ار  نایاپ  یب  ییاه  هروشلد  اهرتوبک ، .شوپ  هایس  ناراوگوس  زا  دز  یم  جوم  مرح ،

نیسح ای  ياهدایرف  ياشامت  دیـشک  یم  هآ  دالوف  هرجنپ  .مرح  ییالط  دبنگ  رد  درک  یم  هیرگ  باتفآ ، .دوب  نوگرگید  نامـسآ  ِلاح 
گنس يامرگ  غاد  دندز  یم  لوات  هنهرب  ياهاپ  .تخیر  یم  کشا  اه  هساک  رد  نادرگرس ، تعامج  هنشت  هناخاقس  .ار  تعامج  (ع )

.البرک زوس  ناج  يامرگ  دای  هب  ار  مرح  ياه 
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.دزیر یم  مه  رد  کشا  طرف  زا  اه  یشاک  گنر  دنک ، یم  نویش  داشرهوگ  دجسم  دروخ ، یم  بات  نامسآ  ياه  تسد  يور  مرح ،

اما دـشکب ؛ شوغآ  رد  ار  ناراوس  موجه  هقلح  ات  دـنک  یم  زاب  ار  شیاه  تسد  داـب ، .ار  هتفخ  نوخ  هب  ياـهرکیپ  دـنزات  یم  ناراوس 
داب ناراوس  درگ  دنک ، یم  نویـش  ار  شا  یمخز  نت  مامت  دبـسچ ، یم  نیمز  هب  نابـسا  مس  ریز  داب  یمخز  نت  دنوش ، یم  در  ناراوس 
راب دنچ  دزرل  یم  دزرل ، یم  نامسآ  دنازرل ، یم  ار  نامسآ  .نابسا  مس  ریز  اه  ناوختـسا  ندش  درخ  يادص  رابغ  رد  دنک  یم  وحم  ار 
یم شقن  ار  اهراوید  نوخ ، گنر  .رتابیز  یتح  مرح ؛ ياهرتوبک  لاب  مه  یکی ، یکی  دننک  یم  زاورپ  رادازع  تعامج  مه ، رس  تشپ 

گنر زاورپ ، گنر  نوخ ، گنر  یگنتلد ، گنر  تساه ؛ گنر  زا  رپ  مرح ، .دـنوش  یم  نوخ  گـنر  يا ، هزوریف  ياـه  یـشاک  دـنز ،
(. ع  ) نیسح ای  خرس  ياه  مچرپ  گنر  اروشاع ،

رهظ هک  نایفوک  راد  هنماد  ياه  هدقع  لثم  دیزی ، ضغب  لثم  دنکرت ؛ یم  یکی  یکی  اه  بمب  .تسا  هدرک  رپ  ار  مرح  راجفنا ، يادـص 
.دندرک او  رس  اروشاع 

رد هک  ییاهرپ  یمخز ، ياه  لاب  ینوخ ، ياه  نهاریپ  دـننک ، یم  هیرگ  هبانوخ  ار  مرح  فک  اه  کشم  .دوب  هتفرگ  نوخ  گنر  بآ ،
 . ...ود داتفه و  زاورپ ، هدنرپ  ود  داتفه و  رتوبک ، ود  داتفه و  دنصقر ، یم  اوه 

هیبش هک  يرارکت  دوش ؛ یم  رارکت  خـیرات  ع .)  ) اضر ماما  ياروشاع  مرح ، ياروشاع  تسا ؛ دهـشم  ياروشاع  رهظ  تساروشاع ؛ رهظ 
.تسا رارکت  ...نیرتراگتسر  هک  يرارکت  نیرت ، نینوخ  هک  يرارکت  نیرت ،

.انشآ يا  هبیرغ  مرح  رد  نایئاروشاع  ياروشاع  نارئاز ، ياروشاع  ناقشاع ؛ ياروشاع  دوش  یم  زاغآ 

يریما نیسح  / افش

.منک یم  ادیپ  حیرض  رانک  زا  ار  ملد  زا  يا  هراپ  راب ، ره  نم  دنتشاذگ و  اج  ار  ناشیاهاپ  اه و  تسد  اهنآ 

.دندیشک رپ  تجاح  یب  دندوب و  هدمآ  ناشتاجاح  اب  اهنآ  ندش ، هتشک  يارب  هن  دنریگب ، افش  دندوب  هدمآ  دندوب ؛ هدمآ  ترایز  يارب 
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هطقن نیرت  نما  رد  مه  نآ  دمآ ، بمب  يادص  یتقو  دندش ؛ رجفنم  اه  ضغب  همه  .دش  هکت  هکت  دندوب ، هتسب  حیرـض  هب  هک  ییاه  لد 
.وهآ نماض  ناماد  رد  ناهج ،

.دوب يراج  نوخ  شنابز  زا  هچ ؟ ینعی  مسیرورت  اب  هزرابم  مدیسرپ  دوب ، هدمآ  شیوس  یب  مشچ  ود  نتفرگ  افش  يارب  هک  قداص  زا 

! دنهد یم  افش  تفگ : داد و  ناشن  ار  شرسپ  شعن  دننک ؟ یم  راک  هچ  رشب  قوقح  نایعدم  مدیسرپ  دمحم  زا 

نیرخآ ات  ما  هدرک  اهر  حیرض  رانک  ار  ملد  ياه  هراپ  .دریگب  افش  تواقش  هنیک و  ناهج  يارب  ات  ما  هتسب  حیرـض  هب  ار  ملد  ياه  هراپ 
«. ْتَِلُتق ِْبنَذ  ِيَِأب  « ؛ دننک توالت  ار  ما  یگدنز  هیآ 

.نارئاز مامت  ياپ  ریز  دینک ؛ نفد  اجنیا  ار  مدوجو  ياه  هراپ 

.دیبوکب ياپ  مربق  يور  دریگ ، یم  افش  یسک  هک  یتقو  ات 

هدازربکا ریما   / خرس زاورپ 

ار مرح  ياضف  هک  تسا  هلان  يادص  دـنز و  یم  هقلح  اه  مشچ  رد  کشا  یتمـس ، یب  تسد  هب  دـنریگ  یم  جوا  ناهگان  هک  نارتوبک 
هب دنا  هدوشگ  لاب  رون  مرح  میرح  رد  هک  ییاه  هدنرپ  زاورپ  تسا ؛ زان  زا  هکلب  زاین ، رس  زا  هن  راب  نیا  هک  ییاه  هلان  دنک ؛ یم  هدنکآ 

نامه رد  دـندوب  هتخادـنا  تیالو  ناماد  رد  گنچ  هک  نانآ  يارب  تس  یقـشاع  يالـص  راـجفنا ، يادـص  .ضحم  یگنارک  یب  تمس 
ناغمرا هب  شیوخ  اب  ار  ندش  هدنرپ  دیون  هک  یحبص  .تسا  لصو  قوش  رسارس  هک  يزور  مهد ، زور  حبـص  حبـص ، زاغآ  ياه  هقیقد 

...الاح و جوا و  يادـنلب  هب  ار  یگدـنب  یگدادـلد و  هنارک  یب  نامـسآ  دوشگ ، لاب  خرـس  ع ،)  ) نیـسح هک  يا  هظحل  نامه  زا  .دروآ 
.ار ندیسر  نارک  یب  نامسآ  دندوشگ  لاب  هک  دنتسه  مدرم  نیا  نیسح ، رسپ  مرح  رد  ...اروشاع  زور  مهد ، زور  رهظ  ...زورما 

نامه زا  دـهد  یم  تراشب  هک  ییادـص  دـشاب ؛ رگید  ییاروشاع  روآدای  ات  تسا  زادـنا  نینط  اه  شوگ  رد  نانچمه  راجفنا ، يادـص 
؛ دش هدنرپ  دوش  یم  مه  زونه  هک  ار  یلزا  يدیون  خیرات  هرجنح  هرجنح ،
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.ینزب هرگ  زان ، ياه  هرجنپ  هب  ار  زاین  لیخد  تس  یفاک  دش ؛ هدنرپ  دوش  یم  مه  زونه  .نت  زا  هدش  ادج  ياه  تسد  اب  یتح 

 . ...تسا زاب  وت  يور  هب  نامسآ  یتقو  ات  دش  هدنرپ  دوش  یم  مه  زونه 

.زاورپ هب  دنتشاد  نامیا  هک  اهنآ  يارب  دوب ؛ یگدنرپ  زاغآ  يوضر ، مرح  ياروشاع 

 . ...دندوب هدرپس  رطاخ  هب  ار  زاورپ  هک  نانآ 

یقلاخ یلع  / سوت يالبرک 

ياون نابزیم  نیمز ، یلو  دوب ، ادـخ  تشهب  زا  يا  هعطق  .دـندرک  یم  قشع  فاوط  کئالم ، .دوب  هدرک  رپ  ار  اضف  بـالگ  بآ و  يوب 
.دوب تاجانم  شخب  حور 

.دش یم  ینیسح  نارادازع  رادغاد  ياه  هنوگ  نیشن  مه  کشا ، درک و  یم  لگ  زاین  ياه  هژاولگ 

.دندیئاس یم  ع )  ) ججحلا نماث  ناتسآ  رب  رس  تیلست ، ضرع  دصق  هب  هک  دوب  یقشاع  ياه  لد  نابزیم  سوت ،

هار هشوت  يرهوگ  نوچ  ار  وا  تیاـنع  مشچ  هشوگ  اـت  دـندوب  هدـمآ  وهآ » نماـض   » هاـنپ هب  هدـیمر  ناوهآ  نوچ  قئـالخ ، ریثـک  لـیخ 
.دنیامن شیوخ 

.تشاد هلولو  نیمز  دیزرل و  یم  باتفآ 

ناینابرق ع)  ) جـجحلا نماث  دـیاب  راـب  نیا  راـگنا  دـنک ! رارکت  سوت  رد  ار  ـالبرک  تساوخ  یم  ریدـقت  راـگنا  .اروشاـع  رهظ  دوب ؛ رهظ 
.هراوخریش مه  دراد  لاس  نهک  مه  ناوج ؛ مه  دراد ، ریپ  مه  البرک ، نوچ  مه  اجنیا  درک ! یم  میدقت  تسود  هب  ار  شیوخ 

شمارآ دـندرواین و  بات  ار  قشع  همه  نیا  لالز  دـیلپ ، ياهراتفک  .درزآ  یم  ار  ناطیـش  شوگ  زاین ، زار و  تاـجانم و  مرگ  يادـص 
هب ار  کئالم  ياه  لاب  درک و  نوگرگد  ار  مرح  یتوکلم  ياضف  ناطیش ، بیهم  دایرف  .دندرک  شیوخ  زات  تخات و  هصرع  ار  نالازغ 

.هتشغآ نوخ 
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هتفر قشع  هدجـس  هب  هک  ییاهرـس  .دـندش  ادـج  هتفر  تونق  هب  ياه  تسد  دـنتفرگ و  البرک  يوب  گنر و  حیرـض ، رانک  رد  اه  ندـب 
یم اه  هتـشک  لیخ  رد  ار  ییوناب  يدز ، یم  رانک  هک  ار  اه  باجح  .دوب  هدرک  یلجت  هرابود  البرک  .دنتفرگ  هلـصاف  اه  ندب  زا  دندوب ،
ياه هراپ  هک  يدید  یم  ار  لیئربج  يدز ، یم  رانک  هک  ار  اه  باجح  .داد  یم  رـس  ایلع  او  ادـمحماو ، دایرف  زونه  هک  ییوناب  يدـید ؛

رب تسد  لاح ، هتفـشآ  رگید ، تیانج  کی  رارکت  رد  نیمز ، هک  يدید  یم  .دنک  یم  قحلم  البرک  كاپ  ياه  ندب  هب  ار  قئالخ  رکیپ 
.دنا هتسشن  گوس  هب  قشع ، نایدانم  يازع  رد  اه  نامسآ  دبوک و  یم  ترسح  یناشیپ 

دهاوخن سیلبا  ماجنارس  یب  ياه  تنطیش  هچیزاب  هاگ  چیه  قح  هکنیا  زا  ربخ  یب  اما  دندوب ؛ قح  رب  يزوریپ  هشیدنا  رد  ناتریس ، دیزی 
.ددرگ یمن  یهت  ناکاپ  دوجو  زا  یتسه  ياهتنم  یب  هصرع  دش و 

یجنپ هجیدخ   / دش رارکت  خیرات 

.دش رارکت  خیرات 

.تسکش سوت  رد  البرک  ياج  هب  راب  نیا  راگزور ، هدروخورف  ضغب  نرق ، هدراهچ  زا  سپ 

، تیلست ضرع  يارب  دندوب  هدمآ  دوب ، مشاه  ینب  رامـش  یب  ياه  جنر  يوار  هک  اه  هنوگ  رب  يراج  ياه  کشا  حیرـض ، رب  اه  تسد 
.گرزب يا  هعجاف  زاغآ  كات و  کیت  ...هراب  کی  ناسارخ و  بیرغ  یتمالسرس  يارب 

 . ...و البرک  ات  دهشم  زا  دوشگ  یهار  راجفنا  کی  يادص  خیرات ، زور  نیرت  غاد  رد 

.دنیوجب وت  زا  ار  ع )  ) نیسح ِینابرهم  ات  دنناتسب  البرک  تارب  وت ، نشور  حیرض  زا  ات  دندوب  هدمآ 

.داد زاورپ  زاوج  نارئاز ، مامت  هب  راجفنا  يادص  دیکرت و  راگزور  ضغب  ناهگان  هک  اه  هظحل  رذگ  زا  دیشک  دق  مارآ  هعجاف ،

.دش روانش  هتخوس  ياه  لاب  يوب  رد  مرح  و 

! دنَاوت حیرض  هزور  همه  رئاز  هک  دشاب  یناگتشرف  هتخوس  ياه  لاب  ناراب  نیا  دیاش 
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دش و دلوتم  اروشاع  البرک ، كاخ  رد  رود  ياه  نرق 

نوخ هب  نارتوبک  یعمج  هتـسد  زاورپ  رد  دـش  هزات  هرابود  اروشاع  هودـنا  نزح و  دیـشک و  دـق  يوضر  نما  مرح  رد  سوت  رد  زورما 
.دنداهن ربکا » یلع   » نماد هب  رس  هک  یناناوج  هچ  دنتسویپ و  بیبح  هب  هک  ینادرمریپ  هچ  فوئر ! ماما  وت ، رضحم  رد  .هدیطلغ 

هزات هرابود  اروشاع  دنتسویپ ؛ رغصا » یلع   » هلفاق هب  هک  یناکدوک  هچ  دنتـسیرگ و  نوخ  ار  اروشاع  وت ، مرح  زا  راب  نیا  هک  ینانز  هچ 
.دش

هکنآ لاح  دننک ؛ هفخ  ولگ  رد  ار  ناذا  تنارادازع و  زا  دنریگب  ار  اروشاع  دنتـساوخ  یم  دننکـشب ، ار  تمرح  تسادـق  دنتـساوخ  یم 
 . ...درک رتدنلب  ار  اونین  هودنا  تنارادازع ، يادص 

دنهاوخ اه  ملق  نیا ، زا  سپ  درک !» هزاـت  ار  اروشاـع  هودـنا  هک  فوئر  ماـما  نآ  رب  مالـس  : » دـنیوگ یم  ارچ  هک  ممهف  یم  هزاـت  نم  و 
.ار گرزب  هعجاف  نیا  تشون 

.البرک ات  میقتسم  تسا  يُرب  نایم  ار  تحیرض  اقآ !
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ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

هراشا

هبنش

نمهب 1384  22

مرحم 1427  12

Feb.11.2006

یپ نتورف  هبزور  / ...رون هلالُس  همادا 

.دوش زوریپ  ییاروشاع  دنک و  دوعص  باتفآ  هلق  هب  تفه ، هاجنپ و  يالبرک  رد  بالقنا ، هک  دوب  نینچ  ریدقت  ... 

رد رون  ِراجفنا  ِعورـش  اه و  بالقنا  ِمامت  ِزاغآ  هک  اروشاع  هب  ددـنویپب ، اروشاع  هب  يزوریپ ، ياهزور  لاـسما ، هک  تسا  نیا  ریدـقت  و 
.تس یبلط  قح  ِخیرات  هرتسُگ 

.تسا هتفهن  اروشاع  رد  البرک  تزع  تسالبرک و  ِینارون  ِدنزرف  ام ، ِیمالسا  ِبالقنا 

.زاورپ يدازآ و  ِتوکلم  تسا ؛ توکلم  دصقم ، دناسر و  یم  دصقم  هب  هشیمه  ار  شنارفاسم  هک  تسا  يا  هداج  تداهش ،

.يزوریپ هدنهد  تراشب  دوب و  اه  لد  ِنامسآ  رد  بالقنا  ِرجف  عولط 
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.دوب البرک  دنداهن ، یم  ماگ  نآ  رد  هک  ینیمز  ره  اروشاع و  ناشزور  ره  هک  دش  افوکش  ینانز  نادرم و  ِنوخ  اب  يزوریپ ، نیا 

.داتفا كاخ  رب  اروشاع  ِریشمش  اب  متس ، هلاسدصناپ  رازهود و  ِوید  و 

.دوب رون  هلالُس  همادا  ام  ِربهر  نوچ  میدش ؛ زوریپ  ام  .دوب  ام  اب  نامسآ  نوچ  میدش ؛ زوریپ  ام 

.تفکش یم  ییاروشاع  ياه  هژاولگ  نیرت  خرس  ِراهب  رد  ام ، هشیدنا  و  ع )  ) نیسح ِهار  ام ، ِهار  نوچ  میدش ؛ زوریپ  ام 

هتـشاذگ راگدای  هب  ناشرازم  رب  خرـس  ياه  هلال  نوچ  ار  دوخ  ِلد  هک  تفه  هاجنپ و  يالبرک  ِلاب  نینوخ  ِنارتوبک  ِدای  مییام و  کنیا 
.میا

«. دیشروخ هناخ  هب  يرد   » ِندوشگ ات  ندیسر و  ِدصقم  ات  رون  يادنلب  هب  یهار  مییام و  کنیا 

نایرقاب دیمح   / اه هرطاخ  باق 

! ریخ هب  قشع ، ییافوکش  ياهزور  ییانشآ ، ياهزور  نآ  دای 

! ریخ هب  درک ، عولط  لالقتسا  ياه  هوک  تمس  زا  يدازآ  دیشروخ  هک  يدیپس  ياهزور  دای 

نیمزرـس ینامهیم  هب  بالقنا ، راهب  دـیچیپ و  مه  رد  ار  شیوخ  نازوس  درـس و  راموط  ناتـسمز ، ربکا ،» هللا   » زبس دایرف  اـب  اـهزور  نآ 
.دمآ قشع 

.تسا زادنا  نینط  اه  ناج  شوگ  رد  نآ  گنهآ  دبا  ات  هک  تسا  ناریا  یسامح  ياهرعش  ناوید  زا  رگید  یگرب  تفه ، هاجنپ و  نمهب 

قـشع يا  هنییآ  لالز و  ياهزور  هب  ار  یگنـس  ياه  بلق  ياـهزور  گـنفت ، هلولگ و  ياـهزور  اـت  دـش  افوکـش  تفه  هاـجنپ و  نمهب 
.دراپسب

.دندروآرد زاورپ  هب  ناریا  یبآ  نامسآ  رد  ار  يزوریپ  دیشروخ  هک  تسا  یناراد  هیالط  ییالط  قفا  تفه ، هاجنپ و  نمهب 

.يدازآ زبس  هشیمه  غاب  رد  تسا  قشع  نایرُمق  گنهآ  شوخ  همغن  تفه ، هاجنپ و  نمهب 
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.دنتسسگ مه  زا  ار  دادبتسا  ریجنز  هک  تسا  یناقشاع  ياه  لد  دنویپ  زور  تفه ، هاجنپ و  نمهب 

.تسا هنادواج  اه  هرطاخ  باق  رد  شدای  هشیمه  تفه ، هاجنپ و  نمهب 

یپ نتورف  هبزور   / تسکش بش  تشپ 

ع)  ) نیسحای ع ،)  ) نیسحای ياه  هچوک  نایم  رد 

یکدوک

دیفس چگ  اب 

« یگدنز : » تشون ار  گرم 

رفن کی 

جورع اب 

داد تسد 

رفن کی 

ار شیوخ  بلق 

يدمحم لگ  کی  لثم 

درک هیده  بالقنا  هب 

رفن کی 

! هدش ملق  وا  ِتسد 

ار شیوخ  نوخ 

تشون یم  راعش 

رفن کی 

ار شیوخ  دیهش  لد 
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قشع ياهدیهش  دیس  هب 
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درپس یم 

اه گنفت  تواقش  زا 

اه گنشف  یبرس  موجه  زا 

هلال هلال 

ناوج كدوک و  ریپ و 

دندش یم  دیهش 

يا هرقن  لاب  ود  اب 

باتفآ ریسم  رد 

دندش یم  دیدپان 

بالقنا خرس  ياهزور 

تشذگ یم  جورع  شتآ و  نوخ و  نایم  رد 

خرس خرس 

نوخ ياه  هچوک  نایم  زا 

رطخ تعسو  ياه  هچوک 

رفس زا  دمآ  نمهب 

؛ رون قرغ 

زبس خرس و  راوس  کی 

« بالقنا رجف  : » مان هب  انشآ  راوس  کی 

 - باتفآ رابت  زا  - 

تشذگ نوخ  ياه  هچوک  مامت  زا 
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دیسر بش  زرم  هب 

نارک ات  هنارک  زا 

دیمد رحس 
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تسکش بش  تشپ 

تسشن مدع  هریت  كاخ  هب  بش 

؛ ملظ

دش هلاچم  يذغاک  لثم 

دش هلاوح  مدع  شتآ  هب 

؛ اه هظحل 

دش گنشق  هفوکشرپ  ياه  هظحل 

؛ اه هظحل 

يدمحم لگ  شیور  ياه  هظحل 

دش گنفت  هلول  نایم 

؛ اه هظحل 

رورُس هدنخ و  لقن و  ياه  هظحل 

روفغ ای  میرک و  ای  ياه  هظحل 

اعد ینامسآ  ياه  هظحل 

ياه هظحل 

« ادخ ات  هلپ  هلپ  »
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كاپ ياوه  زور 

هراشا

هعمج

نمهب 1384  28

مرحم 1427  18

Feb.17.2006

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / نهآ برس و  يوب 

یم سفن  دـشکب ! قایتشا  زا  یتسد  تا ، هتفرگدود  ياـه  هیر  رب  كاـپ  ياوه  دـیاش  .ینک  یم  زاـب  ار  هناـخ  هرجنپ  يوش و  یم  رادـیب 
.دوش یم  رتدیدش  تیاه ، هفرس  یشک و 

یم هتخوس  نهآ  برُس و  يوب  هک  نیگنس  ردقنآ  تسا ؛ نیگنس  تسفنت  يارب  زونه  اوه  نیا  .ینز  یم  تناهد  هب  هرابود  ار  کسام » »
.دهد

ار دود  زا  يا  هیال  .يراذگ  یم  اه  ینادعمش  هتفرگ  كاخ  تروص  رب  ار  لامتسد  .ینک  یم  سیخ  بآ  ریز  يراد و  یمرب  یلامتـسد 
.دنریگب شوغآ  رد  ار  یگدنز  رگید ، زور  کی  اه ، نادلگ  دیاش  ات  ینک  یم  كاپ  اه  گربلگ  تروص  زا 

هکنیا ییوگ  .دـسر  یم  شوگ  هب  نابایخ ، رانک  ناتخرد  يال  هبـال  ناگدـنرپ ، هتفرگ  يادـص  .يور  یم  ناـبایخ  هب  دریگ و  یم  تلد 
! دنشاب هدرک  رپ  درگوگ  دود و  زا  ار  اهنآ  هرجنح 
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.دزادنا یم  تیاه  یکدوک  زبس  راهب  دای  هب  ار  وت  رهش ، يرتسکاخ  ياه  تسد  دزوس و  یم  تیاه  هیر 

.تسا رپ  اه  یقاقا  اه و  نرتسن  زا  تعیبط ، نماد  دنا و  هدیشک  دق  اهرادیپس ، تعیبط ، زبس  هنیس  رد 

.یشک یم  سفن  نیگنس  هن  یهاوخ و  یم  کسام »  » هن

هب وت  دـنز و  یم  دـنخبل  وـت  هب  دیـشروخ ، .تسا  هتـسشن  یهاگرحـس  منبـش  دود ، ياـج  هب  اـه ، نادـلگ  ياـه  ینادعمـش  گرب  يور 
.یگدنز

* * *

هدیشک دق  اهورس  ياج  هب  رهش ، هیشاح  هناش  مه  هک  ییاه  هناخراک  همه  نیا  اب  درادن ؛ شزاس  ِرـس  راگنا -  كاپ -  ياوه  اب  وت  رهش 
.دنشک یم  دوخ  ماک  رد  ار  اوه  یکاپ  دنا و 

.دناشوپ یم  ظیلغ  دود  ار  رهش  نامسآ 

.تسا هتفرگ  تلد  ینیشن و  یم  راک  ِزیم  تشپ 

زا ار  هدـنخ  لاجم  هایـس ، ياـهربا  .دـنز  یمن  دـنخبل  وت  هب  مه  دیـشروخ  یتح  .يزود  یم  مشچ  نامـسآ  هب  ینک و  یم  زاـب  ار  هرجنپ 
.دنا هتفرگ  مه  دیشروخ 

.تسین مه  تیاه  يرهشمه  لام  هک  نانچمه  تسین ؛ وت  لام  نامسآ 

.ینز یم  تناهد  هب  يروآ و  یمرد  تفیک  زا  ار  کسام  .دنا  هدرک  ناشدوخ  مهس  ار  نامسآ  يرتسکاخ ، ياهربا  اهدود و 

: دروآ یم  تدوخ  هب  ویدار  هدنیوگ  يادص 

! مییوگ یم  کیربت  امش  هب  ار  كاپ  ياوه  زور  زیزع ! ناگدنونش 

يریما نیسح   / طابر کی  ياه  لد  درد 

یناراب ياهربا  داژن  زا  نم  تسین ؛ نم  زاین  نیشام  طقف  قرب ، طقف  نیزنب ، طقف  متـسین ، اهزلف  نادناخ  زا  نم  متـسین ، برـس  داژن  زا  نم 
؟ تسا هدیدزد  ار  اهنآ  یسک  هچ  مهاوخ ، یم  نامسآ  مهاوخ ، یم  اوه  .ما 

.دولآ ار  نامهاگن  هدود ، الاح  میدوب و  امش  رهش  ناتخرد  همه  ام  .زین  مردام  زین ، مردپ  دوب ، زبس  زین  مردارب  مدوب ، زبس  شیپ ، یتدم 

.دینک فشک  رتدوز  ار  مدسج  نم ! ِنردم  ِنالتاق 
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ناتـساد کشجنگ  نم  نیمز ؛ غرم  هن  میاه ، نامـسآ  هدنرپ  هن  .دنا  هدش  ناوتان  مکچوک  ياه  لاب  .تسا  هدش  ما  یگدـنز  مامت  هفرس 
گنـس اوه  مامت  الاح  یلو  ناتطایح ، ناتخرد  زیرگرب  يادـص  مه  ناتیاه و  گنـس  يزاب  مه  ناتتارطاخ ، ماب  مدوب و  ناتنیریـش  ياـه 

؟ موش رود  مرپب و  منیشنب و  اجک  مزیرگب ؟ اوه  زا  هنوگچ  تسا ؛ هدش 

.تسا هشارت  زا  مبلق  میـس و  زا  میاه  گر  مدنخب ، هک  مرادن  ساسحا  مناد  یم  ما ؛ هتفرگ  ار  اه  هدنرپ  هزبس و  تخرد ، ياج  مناد  یم 
هک متـسه  طابر  کی  نم  مناد  یم  .منک  كاپ  ینابرهم  اب  مناوت  یمن  ار  ناـتیاه  کـشا  مناد  یم  ممهف ، یمن  ار  ناتیاهرعـش  مناد  یم 

دیاش دوب ، هدشن  یبرس  مه  امـش  ياه  شـش  رگا  دیاش  دیدرک ، یمن  ضوع  دود  اب  ار  اوه  رگا  اما  ما ؛ هدش  وت  يرتسکاخ  يایند  مامت 
.مدش یم  ناسنا  مه  نم  دوب ، اه  ناسنا  يارب  ییاوه  رگا 

ار يرامیب  اـیآ  مسرپ  یم  مدوخ  زا  يور ، یم  نوریب  يزیخ و  یمرب  یتقو  .دزیر  یم  ورف  ملد  مونـش ، یم  هک  ار  تیاـه  هفرـس  يادـص 
، دیایب اه  نابایخ  هب  دیاب  رگید  نیشام  دنچ  مسرپ  یم  مدوخ  زا  ناسنا ؟ ای  هدیرفآ  ادخ 

.دوش یم  گرم  ناوج  دراد  نم  رهش  .دریگ  یم  ناطرس  دراد  نم  رهش  دنوش ؟ زبس  چراق  لثم  دیاب  رگید  هناخراک  دنچ 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

نایلیلخ يدهم  ( / 1  ) نارکمج زا  یماج 

.تساه هنیس  مخز  هاگنامرد  نارامیب و  يافشلاراد  اجنیا ،

.تساه لد  هاگشمارآ  اه و  ناج  هاگشیاسآ  اجنیا ،

.رتشیب شقشع  شیب ، شمخز  هک  ره  اجنیا ،

! دنشورف یم  باوث  دنشورخ ، یم  هک  ییاه  لد  هب  اجنیا ،

.دنناوخ یم  ار  نآ  بحاص  دنناد و  یم  ار  نامز  ردق  همه  اجنیا ،

.یناراب اه  مشچ  دنا و  ینامسآ  اه  لد  اجنیا ،

.زاین زار و  لوغشم  دنزادگ و  زوس و  رد  همه  اجنیا ،

.دنزاس یم  دنزوس و  یم  دنزاب و  یم  ادخ  هب  لد  همه  اجنیا ،

.تسایلوا هاگیاج  ایصوا و  دبعم  اجنیا ،

.هاگن دیما و  ارحص  ارحص -  تسا و  هآ  ایرد  ایرد - اجنیا ،

.دنا هتسکش  ار  شیوخ  نتشیوخ  دنا و  هتسب  لد  قشع ، هب  همه  اجنیا ،

.نارکمج دجسم  تسا ؛ نامسآ  زا  يا  هکت  اجنیا ،

.دنا هدرک  تداع  هیرگ  هب  تولخ  تولج و  رد  همه  اجنیا ،

.دنراذگ یم  مهرم  دنراد ، مخز  هک  ییاه  لد  رب  اجنیا ،
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.ادخ يوس  اعد ، هب  اه  تسد  تسایحا و  بش  بش ، ره  اجنیا ،

.نالان نیزح و  اه ، ناج  دننایرگ و  اه  لد  اجنیا ،

.تسا یندیسوب  شراوید  رد و  یندییوب و  شیاوه  اجنیا ،

.تسا هدیراب  قشع  شیاج  ياج  رد  هدیچیپ و  شیاضف  رد  اعد  نآرق و  ياوآ  اجنیا ،

.تسا یندیچ  شلاصو  غاب  ياه  لگ  یندید و  زا  راشرس  اجنیا ،

.دروآ الوم  هب  يور  درک و  تولخ  ادخ  اب  ناوت  یم  اجنیا ،

.دنریذپ یم  ار  نابوخ  ناَدب و  اجنیا ،

.دنناوخ یم  ار  رفن  کی  طقف  دنناد و  یم  ار  اه  هظحل  ردق  همه  اجنیا ،

.نارکمج دجسم  تسا ؛ نامسآ  زا  يا  هکت  اجنیا ،

هدازرکاذ نیسح  دیس   / یشومارف

.تسام نارگن  ردقچ  نات ، یتوکلم  هاگن  دیتسه و  مینک  یم  شومارف  مادم  ام 

.میتسیاب ناتراظتنا  هب  نشور ، هداج  نیا  رس  هک  دیا  هتفرگ  لوق  مه  ام  زا  دییایب و  هک  دیا  هداد  لوق  مینک  یم  شومارف  مادم 

! دریم یم  وا  اب  دنک و  یم  یگدنز  وا  اب  دوش ، یم  دلوتم  ناسنا  اب  هک  يدازمه  یشومارف ؛ نیا  زا  ناسنا  دشک  یم  هچ  هآ 

میهاوخ یمن  هک  ام  هنرگو ، میوش ؛ یمن  غورف  یب  ردق  نیا  مینکن ، شومارف  ار  امـش  رگا  دینک  رواب  اما  مفرح ، دشاب  هناهب  هیبش  دـیاش 
.ار ام  دهاوخن  ناتلد  دهاوخ  یمن  ناملد  امش ، زا  دوش  یلاخ  ناملد 

.میوش یم  مگ  یکیرات  نیا  رد  زاب ، ناترون ، تعسو  دوجو  اب  ارچ  میناد  یمن  یلو 

؛ هدـش قلخ  ام  اب  یـشومارف  نیا  مینک و  یم  شومارف  ار  اـهزیچ  یلیخ  اـم  هک  تساـجنیا  زا  لاکـشا  تساـجک ؟ زا  لاکـشا  دـیناد  یم 
.دورب یسک  دای  زا  تعسو ، يدنلب و  نآ  هب  یلب »  » دیابن هنرگو ،

.دراذگب ناممارآ  يا  هظحل  روگ ، ِلایخ  ِیگنت  یکیرات و  دیابن 
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.دراذگب نامدازآ  ناگتشرف ، هاگن  مرش  دای  دیابن 

.دنک اطخ  یتسد  دیابن 

.تسین نامیپ  قیال  ار  هچنآ  دنیبب  یمشچ  دیابن 

.دشاب دیابن ، هچنآ  هناخ  یشوگ  دیابن 

.میا هدرک  شومارف  ار  امش  یتح  ام  .میا  هدرک  شومارف  ار  اهزیچ  یلیخ  ام  هک  مینک  هچ  اما 

ییاضر هدیمح  / ندیسر هداج 

.دبوک یم  رد  رب  اباحم  یب  متس ، .تسا  هدوشگ  یهابت  تشحو و  هب  ور  روبجم ، یشوغآ  نوچ  نیمز 

دزوس یم  میاه  مشچ  رد  قارف  .دنک  یم  ینیگنس  نیمز  ياه  هناش  رب  نامسآ  .دراذگ  یمن  مارآ  ار  كاخ  اه ، هقیقد  ِكانـسرت  ِباتش 
.دتلغ یم  ورف  میاه  هنوگ  رب  و 

.یتسین یتقو  دزیوآ  یمن  هدوشگ  ياه  هچیرد  رب  يراهب  چیه 

.دنک یمن  انعم  ار  ندیسر  يا  هداج  چیه  .دود  یمن  یتسه  گر  رد  تایح ، زا  ییوهایه  چیه  دوش و  یمن  هدوشگ  يرد  چیه 

.راظتنا هشیمه  ات  ياه  هعمج  تکاس ، ياه  هعمج  .تسین  ییاپ  يادص  دنزیرگ و  یم  وس  همه  زا  اهریسم 

يا هراچ  .ملان  یم  ناج  زا  ياه  ياه  ما و  هتـشاذگ  منورد  ياه  هراوید  رب  رـس  .تسا  هدرک  ما  هناوید  قارف ، اما  تس ؛ یمتح  تندمآ 
شوگ یتقو  مونش ، یم  ار  تندمآ  يادص  تس ؛ یمتح  تندمآ  .هنوگ  نیا  ياه  بش  اهزور و  نیا  یگراچیب  رب  مسانـش  یمن  وت  زج 

.دواک یم  ار  اهریسم  اه و  هار  مبهتلم  ِهاگن  یتقو  .منابسچ  یم  راظتنا  ياه  هراوید  رب 

ياه هخاش  تشپ  راهب ، .ار  مررکم  ردکم و  ياهزور  منز  یم  ماگ  هشیمه  زا  رت  کیرات  تسا و  هدیکچ  میاه  مشچ  رد  بش  هصالخ 
، دوعوم هعمج  هار ، رد  هعمج  .منک  یم  سح  رت  کیدزن  ار  تروضح  يوب  هناـشن  ره  اـب  .دـشک  یم  راـظتنا  ناـتخرد ، هتـسویپ  مه  هب 

.هناراهب هعمج  یبآ ، شفنب  هعمج  رون ، هعمج  تندمآ ، هعمج  ندش ، زبس  ون  زا  هعمج 
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.مدرگ یم  تهاگن  نشور  ياه  غارچ  لابند  یلاخ ، ییاه  تسد  اب  مرظتنم و  زونه 

! دنک ُرپ  ار  مماشم  ترسح  يوب  دابم 

! دوش شوماخ  میاه  مشچ  رد  تندید  يایور  مشابن و  دابم 

! تندیدن وت و  هب  ندیسرن  ِخلت  ِبورغ  دابم 

.ما هتخود  حبص  هب  ور  ياه  هداج  هب  ار  ما  هکت  هکت  ياه  مشچ  نانچمه  ییآ و  یم 

.دوخ رد  نم  تسا و  هدیکت  دوخ  رد  كاخ ،

.دننز یم  کلپ  ار  تندمآ  راظتنا  دنا و  هدش  هلاچم  مه  رد  میاه  مشچ  .گرم  يوب  نم  دهد و  یم  دوکر  يوب  كاخ ،

نادامار نیرسن   / رهم ماما 

! تدرپس یشومارف  هب  ناوتب  هک  یهودنا  نآ  هن 

.دهاکب شتدش  زا  نامز  رذگ  هک  یجنر  نآ  هن 

.دروآ بات  هتخوس  رجنح  رب  ار  شمخز  درب و  ورف  ار  نآ  ناوتب  هک  یضغب  نآ  هن 

! يدماین وت  دندمآ و  مه  رس  تشپ  راظتنا ، ِياه  هعمج  نیا  ردقچ  باجح ! رد  ِدیشروخ  رظن ! زا  بیاغ  يا 

! يدماین وت  دیچیپ و  نامز  شوگ  رد  تناقشاع  هتسخ  يان  زا  اه  هبدن  ردقچ 

! يدماین وت  دنام و  هریخ  اه  هداج  رب  تنارظتنم  راد  هدنز  بش  ياه  مشچ  ردقچ 

! الب نافوت  هب  هدرپس  لد  درمگرزب  اه ! مغ  شون  هعرج  يا  ییاجک  وگب  رخآ 

! ادخ تجح  نیرخآ  يا  قشع ! نشور  سوناف  يا  ییاجک 

؟ ینک زاب  تناگتفیش  یناشیپ  زا  هرگ  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 

؟ ییادزب تنایعیش  ناگدید  زا  رابغ  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 

؟ يدنبب ار  هعیش  جنر  هلاس  دصراهچ  رازه و  خیرات  باتک  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 

؟ ییاشگب ایند  هناخ  کیرات  نیا  هب  يا  هنزور  نامسآ ، توکلم  زا  هک  هدیسرن  نآ  تقو 
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! نامز ماما 

! تسوت تلادع  زا  يا  هعرج  هنشت  تخس  نیمز  هک  ایب  رظتنم ! دوعوم  يا 

! دنَاوت راوتسا  ياه  ماگ  رظتنم  اه  هوک  هک  ایب 

! دنَاوت هاگن  لالز  زا  يا  هرطق  ِكانشطع  اهایرد ، هک  ایب 

! اه یبوخ  ماما  رهم ، ماما  يا  ایب  ام ! هدز  خی  ياه  لد  راهب  يا  ایب 

يریما نیسح  /؟ ییآ یم  یک 

.ما هدمآ  هیرگ  هب  ار  یمیتی  بش ، همین  هک  نک  مهاگن  اهربا  تشپ  زا 

.میراد اه  فرح  تیارب  اه  هراتس  ِنابدرن  نم و 

.میرگ یم  متسد ، رد  بآ  يا  هساک  اب  تسا  یتدم  هک  هام ، يا  درگرب ، اهربا  تشپ  زا 

، وت ندـید  يارب  دـیاش  ردـک ؛ هدرک و  روش  ار  بآ  منامـشچ ، کشا  دـیاش  دـیآ ! یمن  مریقح  هساـک  بآ  رد  تسکع  ارچ  مناد  یمن 
.كدنا بآ  تسا و  مک  هساک  تعسو 

.کچوک گنت و  اه  لد  همه  دنوش و  مک  اهایرد  ياه  بآ  همه  هک  هدنامن  يرید  درگرب ؛ رتدوز  اه ! نامسآ  هام  يا  نم ! يالوم 

.دنریگب نم  رد  ار  وت  ياج  دنهاوخ  یم  يا  هشیش  درگ  ياه  غارچ  نیا  هعیش ! نامسآ  دنلب  هام  يا 

.راذگم اهنت  هچوک  نازرل  ياه  غارچ  اب  ارم  يا ! هتشگ  ناهنپ  تیاه  مان  رد  هک  رون  يا  يدش ! رید  يدنام و  هک  راهب  حبص  يا 

ارچ یبیرغ ؟ ارچ  میاوت ؛ دیهـش  ناردپ  وت و  قشع  راد  هاگن  زار  هک  ام  میاوت ، هاگن  داز  هناخ  هک  ام  تیادف ! مناج  لد و  تسد و  رس و 
؟ ییآ یم  یک  نابرهم ! يا  يرود ؟

نایرقاب دیمح   / رظتنم مشچ 

.تسا هدیکشخ  میاه  مشچ  همشچ 

.تسا هتسشن  میاه  مشچ  هنییآ  رب  راظتنا  رابغ 
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؟ ار مرظتنم  ياه  مشچ  رابغ  دیوش  ورف  ات  یکشا  همشچ  تساجک 

.مَاوت قارف  ینادنز  شیوخ ، تبرغ  لاچ  هایس  رد  نم 

.تسا نم  ییاهنت  ياه  بش  شوغآ  مه  توکس ،

.دبات یمن  یهام  میاه ، بش  ییاهنت  باق  رد 

.دنا هتخیرگ  مه  زا  اه  هراتس 

.تسا هدیشک  ریجنز  هب  ار  دیشروخ  بورغ ،

.تسا شوماخ  نآ  رد  یگدنز  هک  درس  یبش  بش ؛ تعسو  هب  تسا ، کیرات  میاه  هظحل  مجح  مامت 

.دنا هدرمژپ  راظتنا  هتسب  ياه  هرجنپ  تشپ  رظتنم ، ياه  ینادعمش 

.دنا هدرب  دای  زا  ار  قشع  زاوآ  اه ، يرانق  دنا و  هدرسفا  دیما ، هچغاب  ياه  لگ  مامت 

.دشاب یم  بورغ  رد  ناهج  وت  یب  هک  ایب  .ینابرهم  تلادع و  زا  دوش ، یم  زبس  هرابود  ناهج  هک  تسوت  روضح  اب  طقف 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / راظتنا ياهزور 

.دنقافتا نیا  ققحت  رادماو  اه ،» هعمج   » دشک و یم  شود  رب  ار  گرزب  یقافتا  راظتنا ، هک  تسا  ینامزرید 

.دراد یفرح  راظتنا  اب  سکره  هک  تسا  لد  ياغوغ  روخارف 

و هثاغتـسا »  » زا ناـشزامن  هداجـس  دنراپـس و  یم  روضح  مزمز  هب  ار  لد  دوخ ، یهاگنابـش  ياـه  همزمز  اـب  هک  یناراد  هدـنز  بش  هچ 
! تسا زیربل  هبانا » »

ندش و ینامسآ  يارب  لاب  ود  زا  ریغ  يزیچ  نیمز ، زا  دنا و  هدوشگ  نامـسآ  تمـس  هب  ار  ناشلد  ياه  هرجنپ  هک  یناراظتنا  مشچ  هچ 
! دنهاوخ یمن  ندناسر ، بوبحم  هب  ار  دوخ 

هاگ هدـعو  رد  هنالاب ، کبـس  دـنراد و  یمرب  ماگ  ندیـسر ، ياپ  هب  اپ  تاـقیم ، اـت  هیوم  زا  هک  یهلا  میرح  مرح  ناشوپدـیپس  هچ  و  ... 
! دنا هتخود  رای  رادید  هب  هدید  دوعوم ،
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کبس نارکمج »  » زبس رتچ  ریز  ار  ناشیاه  هناش  هعمج  هعمج  دندنب و  یم  لاصو  مارحالا  هریبکت  لد ، ياه  هنذأم  رد  روضح ، نایدانم 
.دننک یم  رت  لاب 

.منابز رب  راظتنا ، رعش  ملکت  رطع  دوش ، یم  يراج 

.متسد ود  زا  اعد  زبس  ياه  هنوپلگ  دوارت  یم 

«. ءایلْوَألا ُهَّجَوَتَی  ِْهَیلِإ  ِيذَّلا    ِ هّللا هْجَو  َْنیَأ  ، » ملکت قوش  زا  ممشچ  غاب  غارچلچ  دوش  یم  نشور 

! تسا هدوشگ  ندیسر  ياه  هداج  تمس  هب  هشیمه  ات  هک  ییاه  هرجنپ  نم ، اب  دراد  تفلا  ردقچ  و  ... 

، هبدن هبانا و  اه و  یگنتلد  زا  یمجح  اب 

، نامسآ ياه  هیواز  مامت  هزادنا  هب  یتعسو  رد 

، تشهب غاب  ياه  لگ  زا  ولمم  يا  هداجس  رس  رب 

ناهاگرحس يازفا  حور  ياه  تسد  ياکنخ  رد 

.دریگ یم  ناج  شیاپ  ریز  رد  راهب  دیآ و  یم  اه ، یگنتلد  زا  يراب  هلوک  اب  و 

.دراب یم  تباجا  شیاعد  ياه  تسد  زا  دیآ و  یم 

.دنتسه لاصو  هعمج  نیشن  هلچ  هک  ییاهنآ  يارب  رود ، ياه  نامز  زا  يا  هدعو 

.دنبای یم  روضح  فرش  دنریگ و  یم  ناشیاه  لد  زا  ناشن  هک  اهنآ 

.دنا هداد  هدعو  ار  وا  تایاور ، تایآ و  ات  میلعت ، لیزنت و  زا 

، تساه یگنتلد  نایاپ  زور  زور ، نآ  دسر و  یم  هار  زا 

، تسا یهلا  هدعو  زور  زور ، نآ  دسر و  یم  هار  زا 

؛ تسا يودهم  تلادع  نما  میرح  رد  نتسیز  بوخ  راگزور  زور ، نآ  دسر و  یم  هار  زا 

.یگدنز باتک  یحو ، باتک  دوش و  یم  تلادع  نازیم  راقفلاوذ ، هک  يراگزور 

هداز یقت  هبیط  / تسا درس  نیمز ،
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يوب هک  يا  هنزور  ره  زا  یلاخ  .مناسر  یم  اه  تسدرود  نآ  هب  ار  ما  هریخ  ياه  مشچ  مواک و  یم  ار  هداج  راظتنا ، ياه  هرجنپ  تشپ 
ياه هلیپ  .منیشن  یم  شیوخ  نکاس  ییاهنت  رد  دشاب ، هتشاد  ندیسر 
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هتفرگ لکـش  نم  رد  موادم  ینوکـس  هدنام ، اج  میولگ  کشخ  هرجنح  رد  لصو ، شوخ  زاوآ  .دـنا  هدرک  هطاحا  ارم  ییادـج  تخس 
رد نم  دنک و  یم  تسمرس  ارم  لاصو ، نشور  ياه  هظحل  مدنب ؛ یم  مشچ  .تسا  نم  نیریش  يایؤر  اهنت  تندمآ ، ررکم  لایخ  .تسا 

.مشک یمرس  ار  لصو  ياه  هظحل  هنامیپ  هنامیپ  یشوخرس ، جوا 

مـشچ .هدرتسگ  هیاـس  هک  منیب  یم  ار  ییادـج  موش  ياـه  هیاـس  زاـب  ما  هدرک  زاـب  مشچ  .مبوک  یم  نت  سفق  هب  ار  دوخ  ناـس  هدـنرپ 
.مرامش یم  ار  میاه  يراظتنا 

؟ دنک یم  نیچ  تسد  ار  ترفن  ياه  هشوخ  مشخ  ترتسگ ، هیاس  تلادع  زور ، مادک 

یکیرات رد  فوسک  نیا  منیبب ؟ ار  تندمآ  ياه  سای  نداد  لگ  ات  منک  زاب  مشچ  زور ، مادـک  تسا ؛ هدـش  گنت  راهب  يوب  يارب  ملد 
؟ اه بلق  هریت  ياهاوه  رد  ررکم  ياه  سفن  نیا  دنک ؛ یم  ادیپ  همادا  یک  ات  هتسشن ،

! دهد لسغ  شیوخ  توارط  تمحر و  رد  ار  بیرغ  ياه  یگنتلد  زا  يردق  ات  دیایب  ناراب  شاک  يا 

! دیسر یم  وت  روهظ  هعمج  هب  خیرات ، دندروخ و  یم  قرو  اه  میوقت  رتدوز ، هچ  ره  شاک  يا 

! درک یمن  رود  ار  تندمآ  هتخیسگ ، ماجل  مایا  هشیمه  ياه  یشکرس  شاک  يا 

! دوش میامن  ناهج  هنیآ  تسین  یتسد  چیه  سوسفا ،

.دربب نیب  زا  ار  نیمز  يدرس  وت ، یب  دناوت  یمن  دیشروخ ، رهم  یب  يامرگ 

یناخ میرک  هزمح  !/ هعمج نآ  اشوخ 

! هعمج نآ  اشوخ 

زا تملظ  یهایـس و  دیآ ؛ رـس  هب  اهراظتنا  دسر و  نایاپ  هب  اه  هلان  هآ و  دـنوش و  دنـسرخ  داش و  ناگمه  نآ ، رد  هک  يا  هعمج  اشوخ 
ياه هنیس  دریگ و  ارف  ار  یتسه  همه  یهلا  رون  ددنبرب و  تخر  نیمز  تحاس 

درک و دـنهاوخ  وب  شوخ  ار  ناهج  نامیا ، شناد و  ياه  لگ  هک  يا  هعمج  اشوخ  دـنبای ! افـش  تلادـع  ناـمیا و  يوراد  هب  حورجم ،
! دش دهاوخ  هدیچرب  نارئاج  روج  ملظ و  طاسب 

! دنادرگ توارطاب  باریس و  ار  اه  ناج  هنشت  ریوک  دزیر و  ورف  ناینیمز  نیمز و  رب  راگدرورپ ، تمحر  ناراب  هک  يا  هعمج  اشوخ 
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ار شیوخ  يانشور  هام ، دراذگب و  اشامت  هب  ار  شا  یلجت  مامت  دیشروخ ، دیاشگب و  ار  شناگدید  غورف  باتفآ ، هک  يا  هعمج  اشوخ 
نانآ لابقتـسا  هب  ار  ناشیاه  لاب  رجاهم ، ناگدـنرپ  دـنوش و  ناکاپ  تعجر  يارـس  همغن  نالبلب ، هک  يا  هعمج  اشوخ  دزاس ! رگ  هولج 

! دنیاشگب

رونم نشور و  شخب  یتسه  غورف  نآ  اـب  ناـیناهج  مشچ  دـنیآ و  قوش  هب  افـص  رهِم و  منرت  زا  ناگدـنامرد  ِلد  هک  يا  هعمج  اـشوخ 
! ددرگ

روپ نامیلس  همطاف   / روضح هعمج  ات 

.درک شوخلد  وت  ندمآ  هب  طقف  ناوت  یم  تسا ، هدیـشک  شوغآ  رد  ار  ملد  بوچراچ  تبرغ ، هک  اهزور  نیا  خـیرات ! هوکـش  يا  هآ 
 . ...ار اه  هعمج  میریگب ، باق  دیاب  ار  اه  هعمج  .دنراد  ار  وت  گنر  تسا  زونه  هک  زونه  اه  هعمج 

.دسر یم  ییانشور  هب  تیاه  تسد  ياپ  هب  اپ  دیشروخ ، دنوش و  یم  مگ  وت  تبحم  يافرژ  رد  اه  سونایقا  هک  دیسر  دهاوخ  يزور 

یم فقوتم  ندیـسر ، وت  هب  هاگتـسیا  رد  اه  تعاس  یهد و  یم  ناکت  وت  ار  ناـمز  بلق  ياـه  نابرـض  کـش  یب  هک  دـسر  یم  يزور 
.دنوش

مشچ قشاع  نارازه  ياه  مشچ  رد  دراد  یگزات  راهب  زور ، نآ  رد  دتـسیا و  یم  لصو  عیفر  ياه  هلق  رب  قشع  هک  دمآ  دهاوخ  يزور 
.هار هب 

.دصقر یم  تندمآ  هلهله  رد  نانکوهوه ، داب ، دهد و  یم  ناکت  تسد  تیارب  میـسن  .يا  هداد  هدـعو  هک  يریـسم  نامه  زا  ییآ ؛ یم 
، رگید هعمج  دیاش  هک  منزب  هرگ  ندوب  وت  یب  ریگلد  ياهرـصع  هب  ار  تامـس  ياه  غارچ  نانکوسوس  مناخرچب و  رد  هب  مشچ  ردـقچ 

!؟ دسرب هار  رد  ِراهب 

.دروآ یم  دای  هب  ار  س )  ) ارهز تردام  تیمولظم  تسا ، زونه  هک  زونه  تیاه  کشا  درم ! نیرت  یناراب  يا 

؟ تعاس مادک  زور ؟ مادک  دز ؟ دهاوخ  وت  ياه  مدق  رب  هسوب  هداج  مادک  وگب  تس ؟ یقاب  ندیسر  وت  ات  ردقچ  یتسار !
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.ییآ یم  هک  مراد  متح  نم  تسا و  یفاک  راظتنا  رگید ، کلپ  دنچ  طقف  تسا ؛ هدنامن  يزیچ  .تسا  کیدزن  کش  یب  روهظ ،

.تسا هار  رد  راهب 

نم لد  ناشکهک  لقث  زکرم  يا  »

نم لد  نامسآ  دنلب  دیشروخ 

مرادید رظتنم  نم  هک  تسا  يرمع 

« نم لد  نارکمج  هب  ایب  هعمج  کی 

یفسوی هرهاط  ! / نم دوعوم 

.انشآ مان  رازه  هب  تکاپ ؛ مان  رازه  هب  مناوخ  یم  ار  وت 

! نم دوعوم 

.دواک یم  ار  وت  مهاگن  اه ، نامسآ  نایم  رد 

.تفای مهاوخ  تشگ و  مهاوخ  وت  لابند  هب  مبلق  رد  دنیانمت ، رد  نینچ  وت  تبیغ  رد  منامشچ  هک  الاح 

! نم دوعوم 

، منک یم  بلط  ار  وت  دوجو  مرایسب  ياه  تسکـش  رد  مناوخ و  یم  ار  وت  مشوماخ  ياهدایرف  رد  منز و  یم  شقن  ار  وت  دای  ملایخ  رد 
! دش یهاوخن  شوماخ  هک  يدیما  يا  رضاح و  هشیمه  ماما  يا 

، رهم ماما  يا 

.دشاب روهظ  زور  هک  يزور  ات  منام  یم  تروضح  ياه  هداج  هار  هب  مشچ  منک و  یم  هثاغتسا  هشیمه  ار  تزبس  روضح 

تمراپس یم  ادخ  هب  رظن  زا  بیاغ  يا  »

« تمراد تسود  ناج  یتخوسب و ز  مناج 

ییاطع یلع  دیس   / باتفآ تایآ 

! باتفآ تاذ  یگشیمه  ترضح  يا 
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؟ باتفآ تایآ  دنک  یم  عولط  یک  سپ 
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؟ ربا تشپ  دیشروخ  نشور  روضح  یک  ات 

؟ باتفآ تام  هدش  هام  روضح  یک  ات 

تسا هتخوس  ياه  سفن  سامتلا  مناتسد 

باتفآ تاجانم  تمس  دنشک  یم  دق 

تا یگنارک  یب  زا  سفن  کی  شخبب  نم  رب 

باتفآ تارذ  یمامت  زا  هرذ  کی 

ارم شکب  شتآ  هب  هلعش  هلعش  هکنیا  ای 

باتفآ تاقیم  هب  هاوخب  يا  هظحل  ای 

نک روبع  اه  بش  لسلست  زا  حبص ! يا 

باتفآ تاقالم  يارب  متقاط  یب 

هدازربکا ریما   / دیشروخ تیؤر 

میا هدنام  دیشروخ  تیور  راظتنا  رد 

میا هدنام  دیع  ندمآ  راودیما 

ام میا  هتشگ  مدع  تمس  چوک  موکحم 

میا هدنام  دیعبت  هناتسآ  رد  وت  یب 

! هآ تسا ، یعطق  نیمز  هب  بش  موجه  وت  یب 

میا هدنام  دیدهت  ربارب  رد  هدنامرد 

نک عولط  راذگب و  ناهج  رس  رب  اپ 

میا هدنام  دیدرت  فدارت  رد  هک  الاح 

میا هدرپسرس  اه  هثداح  دابدنت  هب 
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میا هدنام  دیب  نوچ  وت  ياوه  رد  هتفشآ 

ص:103
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باتب ام  کیرات  بش  رب  ضحم ! رون  يا 

میا هدنام  دیشروخ  تیؤر  راظتنا  رد 

یپ نتورف  هبزور   / ...ِماما يا 

مشب وت  يوضو  ِبآ  مراد  سود 

مشب وت  يور  ِدجسم  ِمداخ 

منیبب مزامن  وت  بش  ره  ور  وت 

منیبب مزاین  زار و  ِلد  وت 

هشب وت  يوم  هناش  نم  ِتسد 

هشب وت  يور  هنییآ  ملد 

منکب اشامت  هظحل  ره  ور  وت 

منکب اشاح  ور  یچ  ره  وت  ریغ 

!؟ ملد هشب  تِسَفَن  مه  هش  یم  یچ 

!؟ ملد هشب  تِسَفَق  ِقشع  ِغرم 

!؟ يراذب مهرم  ُمامخز  هش  یم  یچ 

!؟ يراکب تقشع  ِغاب  وت  ُملد 

امش یب  هریوک  شلد  رفن ، هی 

امش یب  هریم  یم  هراد  شدوخ  وت 

كاخ ِیگنشت  ِهیبش  رفن ، هی 

كاله شلد ؛ كرت ، كَرَت  شرگج ؛

ص:104

هرامش 81 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


یپ نتورف  هبزور   / قشع راهب 

ینک یم  لُگ  اِرماس »  » وت مدینش 

ینک یم  لگ  اقشاع  ِبلق  يوت 

قشع ِراهب  ایب  مقشاع  منم 

قشع ِرابتعا  لیلد و  يا  ایب 

راگزور ِرصم  ِفسوی  يا  ایب 

راظتنا ِغاب  هچوک  هب  يا  هظحل 

هتمایق تتماق ، هک  يا  ایب 

هتمالس ِنمأم  وت  هیاس 

قشع ِنارکمج »  » هب مد  یم  تِمَسَق 

قشع ِنامسآ  يارتوبک  هب 

راذب ام  ِمشچ  ور  مدق  ایب  وت 

راظتنا رون و  لدع و  ِماما  يا 

ممغ يامشچ  وت  هک  مکشا  هی  نم 

ممغ يایرد  وت  هک  مبابُح  هی 

ص:105
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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